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การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพยายามในการจัดเก็บภาษีโดย

เปรียบเทียบภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริงกบัภาษีท่ีควรจะเก็บไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีขนาดเท่ากนัและ
แตกต่างกนั และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง  

การศึกษาน้ีใช้ขอ้มูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์ในการศึกษาไดแ้ก่ ขอ้มูลงบประมาณของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 ผูใ้ห้ขอ้มูลในการสัมภาษณ์
คือ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าฝ่ายการคลงั และ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจดัเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มตวัอย่างใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามการแบ่ง
ขนาดของส านกังานการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (สกถ.) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ขนาด 1) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเงินและองคก์าร
บริหารส่วนต าบลบางพูด 2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางไดแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล
คลองสามและองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า และ 3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ไดแ้ก่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยและองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี โดยภาษีท่ีน ามาหาค่า
ความพยายามคือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีป้าย 

ผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีความพยายามในการจดัเก็บภาษี
ทุกประเภทสูงกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดใหญ่ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
ในฐานภาษีในแต่ละปีน้อยและมีพื้นท่ีรับผิดชอบน้อยการลงส ารวจฐานภาษีจึงท าไดง่้ายและตรง
ตามความเป็นจริง แตกต่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงของฐานภาษีในแต่ละปีมาก การส ารวจพื้นท่ีจึงท าไดไ้ม่ทัว่ถึง 
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ปัญหาท่ีส่งผลต่อความพยายามในการจดัเก็บภาษี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นภาษีท่ีมีความ
พยายามในการจดัเก็บสูงในองค์การบริหารส่วนต าบลทุกขนาด เน่ืองจากผูเ้สียภาษีเป็นบุคคลท่ีอยู่
ในพื้นท่ีสามารถติดตาม ทวงถามไดง่้าย ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการท าความเขา้ใจ
กบัผูเ้สียภาษี แต่ก็มีปัญหาการจดัเก็บในองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งท่ีมีการเล่ียงภาษี โดย
อาศยัความใกลชิ้ดส่วนตวักบันกัการเมืองทอ้งถ่ินส่งผลใหก้ารจดัเก็บภาษีต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น  

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เป็นภาษีท่ีมีปัญหาในการจดัเก็บมากท่ีสุดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกขนาด เน่ืองจากผูเ้สียภาษีบางส่วนไม่ใช่บุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ี การติดตามทวงถามจึงท าไดย้าก 
ประกอบกบัการไม่ไดรั้บความร่วมมือดา้นขอ้มูลของผูถื้อครองท่ีดินจากหน่วยราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
จึงท าให้ความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขนาดมีค่า
ความพยายามต ่า  

ส าหรับภาษีป้าย ความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุก
ขนาดมีความพยายามในการจดัเก็บใกลเ้คียงกนั แต่ก็มียงัมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแห่งท่ีมี
ปัญหาในการจดัเก็บ เน่ืองจากขาดการเร่งรัดติดตามอยา่งจริงจงั เน่ืองจากเกรงวา่จะมีผลกระทบต่อ
คะแนนความนิยมในพื้นท่ีของนกัการเมืองทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 

 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis A Study on Tax Effort of Subdistrict Administration 

Organizations A Case Study of Phathum Thani Province 
Author    Mr. Siriroek Thongklom 
Degree    Master of Public Administration 
Year    2014 
  

 
This study has the following objectives 1) to study tax effort of Subdistrict 

Administrative Organization (SAO) by comparing actual tax revenue to what should be collected. 
2) to comparatively study tax effort of the same and different size of SAOs and describe the cause 
of differences. 

Secondary sources are used in this study including the previous 3-year budget 
information of SAOs from 2011-2013. The sample groups are selected by purposive sampling 
and are categorized by the size of SAO according to the criteria defined by Office of the 
Decentralization to the Local Government Organization Committee (ODLOC). The following 
groups of SAOs are studied 1) small SAOs including Bo Ngoen and Bang  Phut 2) medium SAOs 
including Klong Sam and Klong Ha and 3) large SAOs including Bung Kham Proi and Klong Si. 
The following informants of subdistrict administrative organization are interviewed: deputy, chief 
deputy, head of finance and revenue collection personnel. Types of tax used to calculate the effort 
including property, land, local maintenance and signboard tax. 

The study shows. Small SAOs have higher tax effort in all types of tax than medium and 
large SAOs. Since they have lower variation in tax base each year and smaller area of 
responsibility, therefore, surveying of tax base is easier and more accurate. This is different from 
medium and large SAOs where they have higher variation in tax base and survey coverage is 
poorer. 
 The problem of tax effort: property and land taxes show higher tax effort for all size of 
SAO. Since tax payers are local and most SAOs  have good relationship with tax payers, 
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therefore, tax collection is easy. There is a problem of collection, since some SAOs avoid tax 
using their closed connection with local politician thus tax collection is lower than what supposed 
should be. 
 Collection of local maintenance tax is the most problematic for all size of SAO. Due to 
some tax payers do not live in the area, it makes the billing more difficult. In addition, acquiring 
information of land owner from related government agency is difficult thus land tax effort of all 
size SAO is low. 
 Tax effort of signboard tax is similar for all size SAO. But some SAOs still have trouble 
with the collection due to lack of seriousness. A more serious approach of collection can affect 
the popularity of local politicians in the area. 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
นบัจากท่ีประเทศไทยมีแนวคิดในการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยก าหนดไวใ้นหมวด 5 แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 78 ก าหนดให้รัฐ
ตอ้งกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินพึ่ งตนเองและตดัสินใจในกิจการทอ้งถ่ินได้เอง พฒันาเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ินและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศใน
ทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัให้มีความพร้อมให้เป็นองค์กร
ปกครองทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น ซ่ึงรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.  2550 ส่วนท่ี 3 มาตรา 78 ก็ไดก้  าหนดให้รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินเช่นกนัโดยเน้ือหา
ในกฎหมายยงัคงเดิมเหมือนกบัรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และต่อมาไดมี้ พระราชบญัญติัแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ท าให้แนวคิดการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินมีความ
จริงจงัมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นนโยบายระดบัชาติ โดยมีเป้าหมายในการในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ การปฏิรูปทางการเมือง และการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท มีความเป็นอิสระ มีการ
ท างานใกล้ชิดกับประชาชน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้รวดเร็วกว่า
ส่วนกลาง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น และยงัเป็นการช่วยลดภาระของ
ทางรัฐบาลอีกทางหน่ึง ซ่ึงเวลาไดล่้วงเลยมากว่า 15 ปีได้มีการก าหนดการถ่ายโอนภารกิจจาก
รัฐบาลสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประมาณ 245 ภารกิจ ซ่ึงไดมี้การถ่ายโอนแลว้ประมาณ 181 
ภารกิจ (สุนทรชยั ชอบยศ, 2554: 41) ท าให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการปกครอง
ตนเอง และบริหารจดัการทรัพยากรในภารกิจท่ีไดรั้บการถ่ายโอนจากส่วนกลางดว้ยตนเองมากข้ึน 
ทั้งในดา้นการจดัสรรทรัพยากร ดา้นการคลงั ดา้นการบริหารจดัการ นบัเป็นการเปล่ียนแปลงแบบ
ก้าวกระโดดคร้ังส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
บริหาร ส่งผลให้ทอ้งถ่ินมีการเติบโตทั้งในด้านงบประมาณ รายได้ รายจ่ายและภารกิจท่ีองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบก็เพิ่ม มากข้ึนตามไปดว้ย โดยกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ สามารถจ าแนก
ออกไดเ้ป็น 5 ประเภทหลกัๆ ดงัน้ี (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์, และคณะ 2547: 2)  1) การพฒันาโครงสร้าง
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พื้นฐาน 2) การพฒันาเศรษฐกิจ 3) การพฒันาสังคม 4) การจดัการส่ิงแวดลอ้ม และ 5) การจดัการดา้น
การเมืองการปกครอง ดว้ยภาระงานท่ีเพิ่มมากท าให้งบประมาณทั้งทางดา้นรายรับ และรายจ่าย ท่ี
ไดรั้บจากส่วนกลางจึงเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย ตาม พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจฯ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 40 (4) ไดก้ าหนดวา่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีรายได้
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 25 ของรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล และมีความพยายามให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีรายไดถึ้งร้อยละ 35 ของรายไดสุ้ทธิของรัฐบาล จาก พระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัท่ีประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ท าให้รัฐบาลตอ้งจดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
จะเห็นไดว้า่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนทุกปีนบัจากท่ีประกาศใชพ้ระราชบญัญติั
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ. 2542  (ตารางท่ี 1.1) เพื่อให้ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พียงพอต่อ
ภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอนจากส่วนกลาง สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบติัการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป ซ่ึงงบประมาณถือเป็นเคร่ืองมือ
หลกัท่ีท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้งมีเพื่อน ามาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
เพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงงบประมาณท่ีเพิ่มข้ึนน้ี ตอ้งค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุม้ค่าของเงิน (Value of Money) เป็นหลกัในการจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  

 
ตำรำงที ่1.1  รายไดอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542-2554 
  

พ.ศ. 
 
 

รำยได้
ท้องถิ่น
จดัเกบ็เอง 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ที่
รัฐบำล
จดัเกบ็ให้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ที่
รัฐบำลแบ่ง
ให้ (ล้ำน
บำท) 

เงนิ
อุดหนุน 

(ล้ำนบำท) 
 

รวมรำยได้
ท้องถิ่น 

(ล้ำนบำท) 
 

รำยได้รวม
ของรัฐบำล 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน
รำยได้ท้องถิ่น
ต่อรำยได้
รัฐบำล (%) 

2542 17,516.80 42,731.60 - 37,499.30 97,747.70 708,826 13.79 

2543 19,475.30 45,527.50 - 34,800.00 99,802.80 749,945 13.31 

2544 17,701.88 55,651.90 12,669.00 73,729.80 159,752.58 772,574 20.68 

2545 21,084.47 58,143.52 19,349.00 77,273.30 175,850.29 803,651 21.88 

2546 22,258.28 60,217.71 35,504.44 66,085.72 184,066.15 829,495.56 22.19 

2547 24,786.27 82,623.37 43,100.00 91,438.00 241,947.64 1,063,600 22.75 
2548 27,018.00 102,520.34 49,000.00 115,210.70 293,749.04 1,250,000 23.50 

2549 29,110.41 110,189.59 61,800.00 126,013.00 327,113.00 1,360,000 24.05 

2550 32,021.45 120,728.70 65,300.00 139,374.00 357,424.15 1,420,000 25.17 
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ตำรำงที่ 1.1  (ต่อ) 
 

พ.ศ. 
 
 

รำยได้
ท้องถิ่น
จดัเกบ็เอง 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ที่
รัฐบำล
จดัเกบ็ให้ 
(ล้ำนบำท) 

รำยได้ที่
รัฐบำลแบ่ง
ให้ (ล้ำน
บำท) 

เงนิ
อุดหนุน 

(ล้ำนบำท) 
 

รวมรำยได้
ท้องถิ่น 

(ล้ำนบำท) 
 

รำยได้รวม
ของรัฐบำล 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน
รำยได้ท้องถิ่น
ต่อรำยได้
รัฐบำล (%) 

2551 35,223.60 128,676.40 65,000.00 147,840.00 376,740.00 1,495,000 25.20 

2552 38,745.96 140,679.27 71,900.00 163,057.00 414,382.23 1,604,640 25.82 

2553 29,110.41 126,589.59 45,400.00 139,895.18 340,995.18 1,350,000 25.26 

2554 38,745.96 148,109.04 70,500.00 173,900.00 431,255.00 1,650,000 26.14 

2555 49,529.72 175,457.28 86,900 221,091.79 529,978.79 1,980,000 26.77 

 
แหล่งทีม่ำ:  สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2555.  

 
จากตารางท่ี 1.1 แสดงให้เห็นถึงรายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง

รายไดท่ี้เพิ่มมากข้ึนท าให้ภาระงานท่ีตอ้งรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน ความเป็นอิสระทางการคลงัมีมาก
ข้ึน แต่งบประมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนส่วนใหญ่จะมาจากเงินอุดหนุนและภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บให้ ส่วน
รายไดจ้ากภาษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเองมีจ านวนนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดร้วมของทอ้งถ่ิน แสดงให้เห็นวา่
แมท้อ้งถ่ินจะมีอิสระทางการคลงัเพิ่มข้ึนแต่ก็ยงัไม่สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งท่ีควรจะเป็นรายได้
ส่วนใหญ่จึงมาจากเงินอุดหนุนและภาษีท่ีรัฐบาลจดัเก็บให้เป็นส่วนใหญ่ และการใช้จ่ายก็มีการ
ควบคุมจากส่วนกลางเพื่อให้ทอ้งถ่ินมีวินยัทางการคลงั ถือเป็นขอ้จ ากดัขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีตอ้งพบเจอทุกปี หากทอ้งถ่ินใดพึ่งพางบประมาณจากเงินอุดหนุนนอ้ย ความเขม้งวดจาก
ส่วนกลางก็จะมีน้อยตามไปดว้ย ทอ้งถ่ินใดพึ่งพางบประมาณจากเงินอุดหนุนมากก็จะท าให้มีการ
ควบคุมการใชจ่้ายจากส่วนกลางมาก ท าใหค้วามเป็นอิสระทางการคลงัมีนอ้ย  

จากปัญหาท่ีดงักล่าวท่ีทอ้งถ่ินตอ้งพบเจอทุกปี การพึ่งตนเองทางการคลงัจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ี
ท้องถ่ินต้องตระหนักว่าตนเองจะต้องหารายได้ให้สัมพนัธ์กับรายจ่ายในแต่ละปี ดังนั้นความ
พยายามในการจดัเก็บภาษีจึงเป็นทางแกปั้ญหาอีกทางหน่ึงท่ีทอ้งถ่ินจะตอ้งกระท าเป็นการเร่งด่วน 
และเป็นการแกปั้ญหาการขาดงบประมาณของทอ้งถ่ินดว้ยตนเอง ถา้สามารถหาแนวทางการเพิ่ม
ความพยายามในการจดัเก็บภาษีไดจ้ะเป็นการลดภาระการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง และ
ทอ้งถ่ินจะสามารถวางแผนการจดับริการสาธารณะไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตนเอง    

 



4 

1.2  วตัถุประสงค์กำรวจิัย 
 

1.2.1  เพื่อศึกษาความพยายามในการจดัเก็บภาษีโดยเปรียบเทียบภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริงกบั
ภาษีท่ีควรจะเก็บไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1.2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีมีขนาดเท่ากนัและแตกต่างกนั และอธิบายสาเหตุของความแตกต่าง 

 

1.3  วธิีกำรศึกษำ  
 

การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายไดข้ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็นตน้ การวิจยัเชิงสัมภาษณ์ ผูใ้ห้
ขอ้มูลไดแ้ก่ ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล หวัหนา้ฝ่ายการคลงั 
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
1.4.1  ขอบเขตด้านขอ้มูลมุ่งเน้นศึกษาปริมาณ การจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน

ต าบลในเขตจงัหวดัปทุมธานี  
1.4.2  ขอบเขตดา้นเวลา ศึกษาการจดัเก็บภาษี ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในช่วง 3 ปี

ยอ้นหลงัเพื่อศึกษาความพยายามในการจดัเก็บภาษี 
 

1.5  นิยำมศัพท์ 
 
1.5.1  ภาษี หมายถึง รายไดห้รือทรัพยากร หมายความวา่ ภาษีอาจอาจเป็นรูปเงินตราหรือ

ในรูปสินคา้หรือบริการก็ได ้
1.5.2  ภาษีอากรหมายถึง ส่ิงท่ีรัฐบังคับจัดเก็บจากประชาชนและน ามาใช้จ่ายเพื่อ

ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยไม่ไดใ้ห้ผลตอบแทนโดยตรงต่อผูเ้สียภาษี (สมชยั ฤชุพนัธ์, 2536: 
15-16) 
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1.5.4  ความพยายามในการจดัเก็บภาษีหมายถึง อตัราส่วนระหวา่งภาษีท่ีเก็บไดจ้ริงต่อภาษี
ท่ีควรจะเก็บได ้ 

1.5.5  รายไดจ้ดัเก็บเองหมายถึง ภาษี และรายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษี 
1.5.6  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินหมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอย่าง

อ่ืนๆกบัท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองไปกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น 
1.5.7  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีหมายถึง ภาษีท่ีเก็บจากอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน ผูเ้สียภาษีคือผูมี้

กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ราคาท่ีใชใ้นการค านวณภาษีคือราคาปานกลางของท่ีดิน 
1.5.8  ภาษีป้ายหมายถึง ภาษีท่ีจดัเก็บจากป้าย แสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการ

ประกอบการคา้ หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้ไม่วา่จะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ดว้ย
อกัษร ภาพ หรือเคร่ืองหมายท่ีเขียน แกะสลกั จารึก หรือท าใหป้รากฏดว้ยวธีิอ่ืน 
   

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ   
 
1.6.1  ทราบถึงความพยายามในการจดัเก็บภาษี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
1.6.2  ทราบถึงความพยายามการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
1.6.3  ทราบถึงสาเหตุของความแตกต่างของความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
 
 

 



 
 

 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพทางการคลงัขององค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา

จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาความเป็นมา และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคลงัทอ้งถ่ิน เพื่อ
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั มีสาระส าคญัดงัน้ี  
 2.1  แนวคิดในการกระจายอ านาจ 
 2.2  องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 2.3  แนวคิดการคลงัทอ้งถ่ิน 
 2.4  แนวคิดการกระจายอ านาจทางการคลงั 
 2.5  ทฤษฎีความพยายามในการจดัเก็บภาษี 
 2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคดิในการกระจายอ านาจ 
 

2.1.1  แนวคิดการกระจายอ านาจในประเทศไทย 
แนวคิดการกระจายอ านาจของไทยมีมาอย่างยาวนาน ตั้ งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด าริใหจ้ดัตั้งหน่ายการปกครองแบบใหม่เรียกวา่สุขาภิบาลไปใน
หวัเมืองต่างๆ ทัว่ประเทศ จ านวน 55 สุขาภิบาล จนถึง พ.ศ. 2540 เป็นปีท่ีมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 (พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, 2550: 204-205) ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญท่ีมี
เน้ือหาส่งเสริมการกระจายอ านาจใหแ้ก่ทอ้งถ่ินมากท่ีสุดอยา่งท่ีไม่เคยมีมาก่อน จนท าให้เกิดองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึนและมีการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีกันใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 มี
การแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยมีเน้ือหา
ส าคญัอยู่ท่ีโครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และ
คณะกรรมการบริหารมาจากความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และในปีเดียวกนัมี
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การออกพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ท าให้องคก์รปกครองทอ้งถ่ินทุกรูปแบบ
ไดรั้บการถ่ายโอนอ านาจและภารกิจเพิ่มเติม จากการบริหารราชการจากส่วนกลางตามแผนปฏิบติั
การ ว่าด้วยการถ่ายโอนอ านาจและภารกิจให้แก่ทอ้งถ่ินเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ทอ้งถ่ินซ่ึง
ความเป็นอิสระทางการคลงัก็ถูกกระจายมาพร้อมกนัด้วย (จรัส สุวรรณมาลา, 2553: 274) เม่ือ
ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีชดัเจนแลว้ รัฐบาลจึงด าเนินการถ่ายโอนภารกิจท่ีเป็นของทอ้งถ่ินให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งถ่ายโอนทรัพยากรบุคคลและรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยค านึงถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเพิ่มข้ึน  
 

2.1.2  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการกระจายอ านาจ 
นรา แป้นประหยดั และคณะ (2552: 11-12) กล่าววา่บทบญัญติัรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540  เป็น

รัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ได้ก าหนดกฎเกณฑ์อ านาจหน้าท่ีและ ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรการปกครองแต่ละระดบัไว ้
ตลอดจนออกแบบกลไกการตรวจสอบควบคุม การใชอ้ านาจรัฐโดยมีบทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระจายอ านาจทั้งส้ิน 15 มาตรา ใน 3 หมวด ไดแ้ก่  

1) หมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย มาตรา 43,58 และ 59 
2) หมวดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 และ 79 
3) หมวดการปกครองทอ้งถ่ิน มาตรา 282-290 

หากพิจารณาจากสาระส าคญัของรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 สามารถจ าแนกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้5 ประเด็น ดงัน้ี 

1) การก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตาม
มาตรา 78 หมวดนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีสาระดงัน้ี รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง 
และตดัสินใจในกิจการท้องถ่ินได้เองพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินและระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ินให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่
ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น 

2) การก าหนดความเป็นอิสระให้แก่ทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 282 หมวดการปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน มีสาระดงัน้ี รัฐจะตอ้งให้ความเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
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3) การก าหนดสิทธิในการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 283 วรรค 1 
หมวดการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงให้สิทธิในการปกครองตนเอง และมีสิทธิในการจดัตั้งเป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4) การก าหนดหลกัการก ากบัดูแลทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 283 วรรค 2 หมวดการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีสาระส าคญัในการก ากบัดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินความวา่  การก ากบั
ดูแลองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ต้องท าเท่าท่ีจ  าเป็นตามท่ีกฎหมายบญัญติั แต่ต้องไปเพื่อการ
คุม้ครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมทั้งน้ี จะ
กระทบถึงสาระส าคญัถึงสาระส าคญัแห่งหลกัการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินหรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้มิได ้

5) การก าหนดหลกัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ิน มาตราท่ี
เก่ียวขอ้งไดแ้ก่ มาตรา 285 ท่ีก าหนดให้คณะผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มาตรา 286 ประชาชนมีสิทธิถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือคณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินออกจากต าแหน่งได ้มาตรา 287 เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเขา้ช่ือร้องขอต่อ
ประธานสภาทอ้งถ่ินเพื่อให้พิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินได ้และมาตรา 58 ไดใ้ห้สิทธิแก่ประชาชน
ในการรับทราบขอ้มูลข่าวสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ต่อมาในปี 2549 ไดเ้กิดการรัฐประหารข้ึน ท าให้มีการยกเลิกการใชรั้ฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 
และมีการตรากฎหมายรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2550 มาใชแ้ทน ซ่ึงมีสาระส าคญัและมีเจตนารมณ์ในการ
ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีบทบัญญติัท่ี
ส่งเสริมการกระจายอ านาจส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่  

1) การก าหนดความเป็นอิสระให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 281 
หมวดการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กล่าววา่ 

  
รัฐจะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัแห่ง

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะ และ
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ปัญหาในพื้นท่ี ทอ้งถ่ินใดมีลกัษณะท่ีจะปกครอง
ตนเองได ้ยอ่มมีสิทธิจดัตั้งเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

และมาตรา 283 มีเน้ือหาในการให้อิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจดับริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล 
การเงินและการคลงั และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งค านึงถึง
ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมดว้ย 
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2) การก าหนดหลกัการการดูแลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 282 กล่าววา่  
 
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าเท่าท่ีจ  าเป็นและมี

หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีชดัเจนสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัรูปแบบของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั โดยตอ้งเป็นไปเพื่อการ
คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินหรือประโยชน์ของประเทศเป็น
ส่วนรวม และจะกระทบถึงสาระส าคัญแห่งหลักการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน หรือนอกเหนือจากท่ีกฎหมายบญัญติัไวมิ้ได ้  

 และมาตราเดียวกนั วรรค 2 ไดใ้ห้มีการก าหนดมาตรฐานกลางเพื่อเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเลือกไปปฏิบติัไดเ้อง โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมและความแตกต่างในระดับของการพฒันาและประสิทธิภาพในการ
บริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละรูปแบบโดยไม่กระทบต่อความสามารถ
ในการตดัสินใจด าเนินงานตามความตอ้งการขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รวมทั้งจดัใหมี้กลไกการตรวจสอบการด าเนินงานโดยประชาชนเป็นหลกั 

 
3) การก าหนดหลกัการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ิน ตาม

มาตรา 284 มีสาระส าคญัให้ประชาชนมีสิทธิในการตดัสินใจดว้ยตนเอง ดว้ยการมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ตลอดจนคณะผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดด้ว้ย
ตนเอง และมาตรา 285 ไดใ้ห้สิทธิประชาชนสามารถรวมช่ือเขา้ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินได ้โดยการลงคะแนนถอดถอนได ้ 

ส าหรับระเบียบขอ้บงัคบัท่ีออกมาหลงัจากประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 (นรา แป้น
ประหยดั และคณะ, 2552: 19-20) เพื่อใหมี้การก าหนดแนวทางการกระจายอ านาจทางการคลงัอยา่ง
เป็นรูปธรรม คือ  

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยมีสาระส าคญัประการแรกคือการก าหนดบทบาทหน่วยงานท่ี
ท าหนา้ท่ีก าหนดการบริหารจดัการนโยบายดน้การคลงัคือคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าหน้าท่ีขบัเคล่ือนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ทั้ งด้านการปกครอง การคลัง และงานด้านบุคลากร ประการท่ีสองก าหนดขอบเขต
ความสามารถในการจดัเก็บรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละประเภท 
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2) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 เป็นแผนท่ี
ใชใ้นการขบัเคล่ือนกลยทุธ์ของการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อน าไปเป็น
แผนยุทธศาสตร์ท่ีใช้ในการปฏิบติัไดจ้ริง และสามารถด าเนินไดใ้นทิศทางเดียวกนั โดยก าหนด
หลกัการและแนวทางในการปรับปรุงรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

3) แผนก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลงัและงบประมาณ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 เป็นแผนท่ีมีเน้ือหาในการก าหนดแนวทางการกระจาย
อ านาจทางการเงินการคลงัและงบประมาณใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 กล่าวโดยสรุป กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายสูงสุดแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ท่ีส่งเสริมการกระจายอ านาจ แต่จุดเร่ิมตน้และเป็นรากฐานท่ีท าให้การกระจาย
อ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินคือรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และมีการออกกฎหมายอีกหลาย
ฉบบั เพื่อรองรับกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รส่วนทอ้งถ่ินอยา่งเป็นระบบ ส าหรับ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ท่ีเป็นกฎหมายสูงสุด ท่ีน ามาใชแ้ทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ก็ยงัมีเจตนารมณ์
ในการส่งเสริมการกระจายอ านาจอยา่งชดัเจน ให้ความเป็นอิสระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั  

 
2.2  องค์การบริหารส่วนต าบล  
 

2.2.1  การแบ่งขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส านกังานการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(สกถ.) ไดมี้การแบ่งขนาด

องค์การบริหารส่วนต าบลจากเดิมท่ีเคยแบ่งองค์การบริหารส่วนต าบลออกเป็น 5 ชั้น มีการ
ปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์ใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและ 3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑส์ าคญั 5 ประการดงัน้ี (ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, 2554: 8-9) 

1) เกณฑร์ะดบัรายได ้
(1) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท เป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบลขนาดใหญ่ 
(2) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 6-20 ลา้นบาท เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดกลาง 
(3) รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนต ่ากวา่ 6 ลา้นบาท เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล

ขนาดเล็ก 
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2) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นค่าใชจ่้ายบุคลากร 
3) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

(1)  จ านวนพื้นท่ี 
(2)  จ านวนประชากร 
(3)  จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน 
(4)  จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน 
(5)  จ านวนตลาดสด 
(6)  จ านวนโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 
(7)  จ านวนโรงเรียน 
(8)  จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
(9)  จ านวนโรงแรม 
(10)  จ านวนศาสนสถาน 
(11)  จ านวนสถานพยาบาล 
(12)  จ านวนศูนยก์ารคา้ 
(13)  การประกาศให ้อบต.เป็นเขตควบคุมอาคาร 
(14)  การประกาศใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการรักษาความสะอาดและความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 
(15)  จ านวนวสัดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
(16)  จ านวนวสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือดา้นการก าจดัขยะและส่ิงปฏิกลู 
(17)  จ านวนโครงสร้างส่วนราชการ 
(18)  จ านวนหน่วยกิจการพาณิชย ์

4)   เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติั 
(1)  ประสิทธิภาพดา้นการจดัเก็บรายได ้
(2)  ประสิทธิภาพดา้นการบริหารแผนงานและงบประมาณ 
(3)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นงานบุคคล 
(4)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นการบริหาร 

5)   เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นธรรมาภิบาล 
(1)  หลกันิติธรรม 
(2)  หลกัคุณธรรม 
(3)  หลกัความโปร่งใส 
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(4)  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(5)  หลกัความรับผดิชอบ 
(6)  ความคุม้ค่า 

 
2.2.2  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล (พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, 2550: 245-248)  

1)   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ย 
สมาชิกสภาจ านวนหมู่บา้นละ 2 คน  ซ่ึงเลือกตั้งโดยราษฎรในหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนั้น ในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นมีเพียง 1 หมู่บา้น ให้มีสมาชิกสภา 6 คน เขต
องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 2 หมู่บา้น ให้มีสมาชิกสภา หมู่บา้นละ 3คน อายุของสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีก าหนดวาระละ 4 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมี
ประธานสภาและรองประธานสภา 1 คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้
นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาตามมติขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประธาน
และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ไดก้ าหนดไวใ้ห้สภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเลือกปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
1 คน เป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีวาระ
พน้จากต าแหน่งตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล หรือสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีมติใหพ้น้จากต าแหน่ง  

2)   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ให้นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปีนบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกิน 2 วาระไม่ได้
ในกรณีท่ีด ารงต าแหน่งไม่ครบ 4 ปีให้ถือเป็น 1 วาระ และเม่ือด ารงต าแหน่งครบ 2 วาระ ให้เวน้
ระยะเวลา 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีพน้ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผูช่้วยเหลือในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ไม่เกิน 2 คน และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐได ้1 คน 
 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา้รับหน้าท่ี ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
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นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ีภายใน 30 วนันบัจากวนัประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  โครงสร้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
แหล่งทีม่า:  พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, 2550: 248. 
 

2.2.3  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ไพบูลย ์ช่างเรียน (2532: 13) ไดใ้ห้แนวคิดในการศึกษาการคลงัทอ้งถ่ินโดยกล่าววา่ การ

คลงัทอ้งถ่ินคือ การจดัการเก่ียวกบัการเงินของทอ้งถ่ินในดา้นการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใชจ่้ายใน

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(ฝ่ายนิติบญัญติั) 

สมาชิกสภา อบต.มาจากการเลือกตั้ง 

องคป์ระกอบ 

1. สมาชิกหมู่บา้นละ 2 คน 

2. อบต.ใดมี 2 หมู่บา้นใหมี้

สมาชิกหมู่บา้นละ 3 คน 

3. อบต.ใดมี 1 หมู่บา้น ใหมี้

สมาชิก 6 คน 

เลขานุการสมาชิกสภาอบต. 1 คน 

(สภาอบต.เลือกจากปลดัอบต. หรือ

จากสมาชิกสภาอบต) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(ฝ่ายบริหาร) 

เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 

รองนายกอบต. 

แต่งตั้งโดยนายกอบต. จากผูท่ี้มิได้

เป็นสมาชิกสภาอบต.ไม่เกิน 2 คน 

เลขานุการนายกอบต. 1 คน 

แต่งตั้งโดยนายกอบต.จากผูท่ี้มิได้

เป็นสมาชิกสภาอบต.หรือเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ 

- ส านกังานปลดัอบต. 

- ส่วนการคลงั 

- ส่วนโยธา 

- ส่วนการศึกษา 
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ภารกิจต่างๆ การพิจารณาการคลงัทอ้งถ่ินจึงครอบคลุมไปถึงการแหล่งท่ีมาของรายได ้การก าหนด
ประเภทของรายจ่าย และกระบวนการงบประมาณของทอ้งถ่ินดว้ย ซ่ึงแหล่งท่ีมาของรายไดอ้งคก์าร
บริหารส่วนต าบล มีก าหนดในพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 74-82 ดงัน้ี (ดุษฎี สุวฒัวติยากร, 2551: 15-16) 

1) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีป้าย และอากรการฆ่าสัตว ์
2) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต ์และลอ้เล่ือน 
3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนนั 
6) อากรรังนกนางแอ่น ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน ้ าบาดาล เงินอากร

ประทานบตัร ใบอนุญาต และอาชญาบตัรตามกฎหมายว่าดว้ยการประมง ค่าภาคหลวง  และ
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ยป่าไม ้ และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน  

7) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายวา่ดว้ยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมาย
วา่ดว้ยปิโตรเลียม 

8) เงินท่ีเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ 
9) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
10)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) รายไดจ้ากจากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(2) รายไดจ้ากสาธารณูปโภคขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(3) รายไดจ้ากกิจการเก่ียวกบัการพาณิชยข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนด 
(5) เงินละทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
(6) รายไดอ่ื้นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจดัสรรให ้
(7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(8) รายไดต้ามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  

2.2.3.1  ภาษีอากรท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 
ภาษีอากรของท้องถ่ินเป็นภาษีอากรท่ีมีกฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีอ านาจจดัเก็บเอง โดยกฎหมายจะควบคุมเฉพาะอตัราภาษี และขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการ
ยกเวน้ภาษีเท่านั้น กระบวนการจดัเก็บองคก์รปกครองปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการเอง
ไดใ้นทุกขั้นตอน ภาษีประเภทน้ีมีอยู ่4 ประเภทดงัน้ี (ดุษฎี สุวฒัวติยากร, 2551: 42-57) 
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1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ตามพระราชบญัญติัภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
ไดแ้ก่ 

(1) โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ 
(2) ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างนั้น ทั้งน้ีทรัพยสิ์น

ตอ้งไม่อยูใ่นข่ายไดรั้บการยกเวน้ภาษี 
ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี ไดแ้ก่ 

(1) พระราชวงัอนัเป็นส่วนของแผน่ดิน 
(2) ทรัพยสิ์นของรัฐบาลท่ีใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะและ

ทรัพยสิ์นของการรถไฟแห่งประเทศไทยท่ีใชใ้นกิจการรถไฟโดยตรง 
(3) ทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรียนสาธารณะ ซ่ึง

กระท ากิจการอนัมิใช่เพื่อเป็นผลก าไรส่วนบุคคล และใชเ้ฉพาะในการรักษาพยาบาลและการศึกษา 
(4) ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นศาสนสมบติัอนัใชเ้ฉพาะศาสนกิจอยา่งเดียวหรือ

เป็นท่ีอยูข่องสงฆ ์
(5) ทรัพย์สินซ่ึงปิดไวต้ลอดปี และเจ้าไม่ได้อยู่เองหรือให้ผูอ่ื้นอยู ่

นอกจากคนเฝ้าโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนๆ หรือในท่ีดินซ่ึงใชต่้อเน่ืองกนั 
(6) ทรัพยสิ์นของการเคหะแห่งชาติท่ีผูเ้ช่าซ้ืออาศยัอยูเ่อง ไม่ไดใ้ชเ้ป็น

ท่ีเก็บสินคา้หรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้
(7) ทรัพยสิ์นซ่ึงเจา้ของอยูเ่อง หรือให้ผูแ้ทนอยูเ่ฝ้ารักษา และไม่ไดใ้ช้

เป็นท่ีไวสิ้นคา้หรือประกอบการอุตสาหกรรม 
การจดัเก็บภาษีพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งประเมินหาค่ารายปีของทรัพยสิ์นท่ี

เสียภาษี โดยประเมินจากจ านวนเงินท่ีทรัพยสิ์นนั้นสมควรให้เช่าไดใ้นปีหน่ึงๆ และหากทรัพยสิ์น
ใหเ้ช่าใหถื้อวา่ค่าเช่า คือ ค่ารายปี แต่ถา้มีเหตุอนัสมควรท่ีท าให้เห็นวา่ค่าเช่านั้นไม่ใช่จ  านวนเงินอนั
สมควรให้เช่าได้หรือกรณีหาค่าเช่าไม่ได ้ให้พนกังานเจา้หน้าท่ีมีอ านาจประเมินค่ารายปีไดโ้ดย
ค านึงถึงลกัษณะของทรัพยสิ์น ขนาด พื้นท่ี ท าเลท่ีตั้ง และบริการสาธารณะท่ีทรัพยสิ์นนั้นไดรั้บ
ประโยชน์ตามหลกัเกณฑ์ ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก าหนด เม่ือหาค่ารายปีไดแ้ลว้จึง
น ามาคิดค านวณภาษีไดโ้ดยคิดในอตัราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี 

2) ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ผูว้่ากรุงเทพมหานคร 
นายกเทศมนตรี นายกเมืองพทัยา และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีอ านาจแต่งตั้งเจา้พนกังาน
ประเมิน และเจา้พนักงานส ารวจส าหรับในเขตพื้นท่ีของตน โดยเรียกเก็บจากทรัพยสิ์นประเภท 
ท่ีดิน ซ่ึงหมายถึงพื้นท่ีดินโดยทัว่ไป และรวมถึงพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาหรือท่ีมีน ้ าดว้ย ผูเ้สียภาษี ไดแ้ก่
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เจ้าของท่ีดิน ซ่ึงหมายถึงบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมี
กรรมสิทธ์ิหรือครอบครองอยู่ในท่ีดินท่ีไม่เป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชน เจา้ของท่ีดินไม่ตอ้งเสียภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี ส าหรับท่ีดินดงัต่อไปน้ี 

(1)  ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งพระราชวงัอันเป็นส่วนสาธารณะสมบัติของ
แผน่ดิน 

(2) ท่ีดินท่ีเป็นสาธารณสมบติัของแผ่นดินหรือท่ีดินของรัฐท่ีใช้ใน
กิจการของรัฐหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

(3) ท่ีดินของราชการส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ในกิจการของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินหรือสาธารณะโดยมิไดห้าผลประโยชน์ 

(4) ท่ีดินท่ีใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษา หรือการกุศล
สาธารณะ 

(5) ท่ี ดินท่ีใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึง ท่ี ดินท่ี เป็น
กรรมสิทธ์ิของวดัไม่วา่จะใชป้ระกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหน่ึงหรือไม่ หรือท่ีศาลเจา้โดยมิได้
หาผลประโยชน์ 

(6) ท่ี ดินท่ีใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ โดยมิได้รับ
ประโยชน์ตอบแทน 

(7) ท่ีดินท่ีใชใ้นการรถไฟ การประปา การไฟฟ้า หรือการท่าเรือของรัฐ 
หรือท่ีใชเ้ป็นสนามบินของรัฐ 

(8) ท่ีดินท่ีใชต่้อเน่ืองกบัโรงเรือนท่ีตอ้งเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินอยูแ่ลว้ 
(9) ท่ีดินของเอกชนเฉพาะส่วนท่ีเจา้ของท่ีดินยินยอมให้ทางราชการ

จดัใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ โดยเจา้ของท่ีดินมิไดใ้ชห้รือหาผลประโยชน์ในท่ีดินเฉพาะส่วนนั้น 
(10)   ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งท่ีท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการ

ช านญัพิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์กรระหวา่งประเทศอ่ืนในเม่ือประเทศไทยมีขอ้ผกูพนัให้
ยกเวน้ตามอนุสัญญาหรือความตกลง 

(11) ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งท่ีท าการของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามหลกัถอ้ยทีถอ้ยปฏิบติัต่อกนั 

(12)   ท่ีดินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
3) ภาษีป้าย ในการจดัเก็บภาษีป้าย ผูบ้ริหารท้องถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งเจ้า

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัภาษีป้ายจดัเก็บจากป้ายท่ีแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือ
เคร่ืองหมายท่ีใช้ในการประกอบการคา้หรือประกอบกิจการอ่ืนเพื่อหารายได ้หรือโฆษณาการคา้ 
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หรือกิจการอ่ืนเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไวท่ี้วตัถุใดๆ ด้วยตวัอักษร ภาพหรือ
เคร่ืองหมายอ่ืน เขียน แกะสลกั จารึก หรือท าให้ปรากฏดว้ยวิธีอ่ืน อตัราภาษีป้ายเป็นไปตามอตัราท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงในปัจจุบนัก าหนดอตัราภาษีป้ายไวด้งัน้ี 

(1) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น ใหคิ้ดอตัรา 3 บาท ต่อ 500ตารางเซนติเมตร 
(2) ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกับอกัษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและ

หรือเคร่ืองหมายอ่ืนใหคิ้ดอตัรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร  
(3) ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทย หรือป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด

อยู่ใตห้รือต ่ากวา่ตวัอกัษรต่างประเทศ ให้คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร หากป้ายใด
เม่ือค านวณแลว้มีภาษีท่ีตอ้งเสียต ่ากวา่ 200 บาท ใหเ้สียภาษี 200 บาท 

4) อากรฆ่าสัตว ์อากรฆ่าสัตวเ์ป็นการจดัเก็บตามพระราชบญัญติัควบคุม
การฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเน้ือสัตว ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงกฎหมายได้ก าหนดให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงรายไดอ่ื้นอนัเกิดจากการฆ่าสัตวด์ว้ย ซ่ึงมีอตัราดงัน้ี 

(1) อากรฆ่าสัตวมี์อตัราดงัน้ี 
โค ตวัละ 12 บาท 
กระบือ                                          ตวัละ 15 บาท 
สุกร                                                     ตวัละ 10 บาท 
สุกรท่ีมีน ้าหนกัต ่ากวา่ 22.5 กิโลกรัม           ตวัละ 5 บาท 
แพะหรือแกะ                                    ตวัละ 4 บาท 
ไก่ เป็ด ห่าน                                     ตวัละ 10 สตางค ์

(2) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตวแ์ละฆ่าธรรมเนียมโรงพกัสัตวมี์อตัราดงัน้ี 
(2.1)  ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์

โค                                                                 ตวัละ 12 บาท 
กระบือ                                                         ตวัละ 15 บาท 
สุกร                                                             ตวัละ 15 บาท 
แพะหรือแกะ                                               ตวัละ 4 บาท 
ไก่                                                                ตวัละ 30 สตางค ์
เป็ด                                                              ตวัละ 50 สตางค ์
ห่าน                                                              ตวัละ 1 บาท 

(2.2)  ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว ์
โค กระบือ สุกร แพะ หรือ แกะ                  ตวัละ 3 บาท 
ไก่ เป็ด หรือ ห่าน                                        ตวัละ 10 สตางค ์
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(3) ค่าธรรมเนียมการประทบัตรารับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสัตว ์
โค                                                           ตวัละ 12 บาท 
กระบือ                                                         ตวัละ 15 บาท 
สุกร                                                     ตวัละ 10 บาท 
สุกรท่ีมีน ้าหนกัต ่ากวา่ 22.5 กิโลกรัม          ตวัละ 5 บาท 
แพะหรือแกะ                                          ตวัละ 4 บาท 
ไก่ เป็ด ห่าน                                            ตวัละ 10 สตางค ์

(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสัตว ์และการฆ่าสัตว ์
ฉบบัละ 200 บาท 

(5) ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว ์โรงพกัสัตว ์และ
การฆ่าสัตว ์ฉบบัละ 50 บาท 

2.2.3.2  ภาษีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบใหห้น่วยงานของรัฐจดัเก็บแทน 
ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บเพิ่มให้กับท้องถ่ิน เป็นภาษีท่ีกฎหมายให้อ านาจรัฐ หรือองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเพิ่มข้ึนเพื่อเป็นรายไดท้อ้งถ่ิน โดยแยกไดส้องลกัษณะ (ดุษฎี สุวฒัวิตยากร, 
2551: 61-87) คือ  

1) กฎหมายใหอ้ านาจทอ้งถ่ินในการออกขอ้บญัญติัก าหนดอตัราภาษีเพื่อเรียก
เก็บภาษีเพิ่มข้ึนเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2) ก าหนดอตัราไวต้ายตวัในกฎหมายให้หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษีนั้นจดัเก็บ
เพิ่มข้ึนตามอตัราท่ีก าหนดเพื่อเป็นรายไดท้อ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต และภาษีการพนนั 

ส าหรับการจัดเก็บเงินภาษีประเภทน้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมอบให้
หน่วยงานรัฐนั้นๆ จดัเก็บแทน ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการจดัเก็บ โดยหกัค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ 
ภาษีประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีท่ีกรมสรรพากรจดัเก็บโดยอาศยัอ านาจตาม
หมวด 4 ประมวลรัษฎากร ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบบัท่ี 30) พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีท่ีจดัเก็บจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนหรือผูน้ าเขา้
จากการขายสินคา้การให้บริการ และการน าเขา้สินคา้หรือบริการทัว่ไปจากต่างประเทศ ในอตัรา
ร้อยละ 6.3 ส าหรับการขายสินคา้หรือการให้บริการทุกประเภทรวมทั้งการน าเขา้ และอตัราร้อยละ 
0 ส าหรับการส่งออกสินคา้ เงินภาษีท่ีจดัเก็บได้น าเข้าเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด การจดัเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทองถ่ินเป็นการจัดเก็บโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญติัรายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
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พ.ศ. 2528 พระราชบญัญติัระเบียบราชการบริหารเมืองพทัยา พ.ศ. 2542  พระราชบญัญติัสภาต าบล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 ท่ี
ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการออกขอ้บญัญติัของตน เพื่อจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพิ่มข้ึนจากอตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยกรณีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอตัราร้อยละ 0 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บในอตัราร้อยละ 0 ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากร
เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราร้อยละ 6.3 ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเรียกเก็บเพิ่มในอตัรา 1
ใน 9 หรือร้อยละ 0.7 รวมเป็นอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บจากผูป้ระกอบการจดทะเบียนร้อยละ 7  

2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีท่ีเก็บจากผูป้ระกอบกิจการการธนาคาร 
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ในอตัราร้อยละ 3 ของยอดรายรับ 
การรับประกนัชีวิตในอตัราร้อยละ 2.5 การประกนัภยั ในอตัราร้อยละ 3 การรับจ าน า ในอตัราร้อยละ 
2.5 การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์ในอตัราร้อยละ 3 และการขายหลกัทรัพย ์ใน
อตัราร้อยละ 0.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีจดัเก็บไดน้ าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน การจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในส่วนท่ีเป็นรายไดข้องทอ้งถ่ิน อาศยัอ านาจตามกฎหมายเช่นเดียวกบัภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่ีให้อ านาจ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัของตน เพื่อจดัเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มข้ึนไม่เกินไม่
เกินร้อยละ 10 ของอตัราท่ีก าหนดตามประมวลรัษฎากร ดงันั้น อตัราภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีเรียกเก็บจาก
ประชาชนจึงเป็นอตัราตามท่ีก าหนดในประมวลรัษฎากร และเพิ่มเป็นรายไดข้องทอ้งถ่ินอีกร้อยละ 
10 ของอตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร เช่น ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บร้อยละ 3 เม่ือรวมกบั
อตัราภาษีท่ีเรียกเก็บเพิ่มเพื่อทอ้งถ่ินอีก 0.3 จึงเป็นอตัราภาษีท่ีเก็บจากประชาชนในอตัราร้อยละ 3.3 
หลกัเกณฑ์ท่ีใช้ในการจดัสรรสรุปไดด้งัน้ี 1)  ภาษีมูลค่าเพิ่มจดัสรรตามเกณฑ์ประชากร ส่วนของ
กรมสรรพากร จดัสรรให้ กรุงเทพมหานคร เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนต าบล ส่วนของกรม
สรรพสามิต และกรมศุลกากร จดัสรรให้กรุงเทพมหานคร เทศบาล เมืองพทัยา และองคก์รบริหาร
ส่วนต าบล 2)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จดัสรรตามแหล่งก าเนิดภาษี กรุงเทพมหานคร และจงัหวดั ส่วน
ของจงัหวดัจดัสรรให ้เทศบาล องคก์รบริหารส่วนต าบล ตามเกณฑป์ระชากร  

3) ภาษีสุรา เป็นภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจดัเก็บตามพระราชบญัญติัสุรา 
พ.ศ. 2493 โดยกรมสรรพสามิตจดัเก็บจากผูรั้บใบอนุญาตท าสุรานอกจากใชใ้นบา้นเรือน และผูน้ า
สุราเข้ามาในราชอาณาจกัร ภาษีท่ีจดัเก็บได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมด เม่ือมีประกาศใช ้
พระราชบญัญติัรายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบญัญติัรายไดสุ้ขาภิบาล พ.ศ. 2498 และพระราช
กฤษฎีการายไดจ้งัหวดั พ.ศ. 2499 ไดใ้ห้อ านาจเทศบาล สุขาภิบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ออกเทศบญัญติั ขอ้บงัคบั และขอ้บญัญติั แลว้แต่กรณี เก็บภาษีสุราและภาษีเคร่ืองด่ืมจากโรงงานซ่ึง
อยู่ในเขต เพิ่มข้ึนไม่เกินร้อยละ 10 ของภาษีท่ีจดัเก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยสุรา และกฎหมายว่าดว้ย
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ภาษีเคร่ืองด่ืมแลว้ใหเ้ป็นรายไดข้องทอ้งถ่ินนั้นๆ ต่อมาไดมี้การพิจารณาวา่ รายไดจ้ากภาษีสุราและ
ภาษีเคร่ืองด่ืมไม่ควรจะตกเป็นรายไดข้องทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงงานเท่านั้น เน่ืองจากขอ้เท็จจริง
ประชาชนท่ีอยูน่อกเขตก็บริโภคละเสียภาษีน้ีดว้ย จึงมีการปรับปรุงเพื่อให้ทอ้งถ่ินทุกแห่งไดส่้วน
แบ่งจากรายไดด้งักล่าว ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 327 ลงวนัท่ี 13 ธันวาคม 2515 ยกเลิก
กฎหมายท่ีให้อ านาจเทศบาล สุขาภิบาล และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัออกเทศบญัญติั ขอ้บงัคบั 
ขอ้บญัญติั เพื่อเก็บภาษีสุราและภาษีเคร่ืองด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ของภาษีประเภทนั้นๆ โดยให้หัก
ค่าใชจ่้ายไวร้้อยละ 5 แลว้เก็บเงินท่ีเหลือให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อจดัสรรให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินต่างๆ โดยถือจ านวนประชากรตามรายงานของผูว้่าราชการจงัหวดัตามยอดในวนัท่ี 30 
กนัยายน ของทุกปี ต่อมาเม่ือไดมี้ประกาศใช้พระราชบญัญติัจดัสรรเงินภาษีสุราและภาษีเคร่ืองด่ืม 
พ.ศ. 2517 และยกเลิกประกาศคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 327 แต่กฎหมายยงัคงสาระเช่นเดียวกบัประกาศ
คณะปฏิวติัฉบบัท่ี 327 พระราชบญัญติัจดัสรรเงินภาษีสุราและภาษีเคร่ืองด่ืม พ.ศ. 2517 ใชบ้งัคบั
ต่อมาจนถึงปี 2527 จึงไดถู้กยกเลิกโดยพระราชบญัญติัจดัสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 เน่ืองจากมี
การยกเลิกการจดัภาษีเคร่ืองด่ืม และการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตแทน จึงปรับปรุงให้เหลือภาษีสุรา
เพียงอยา่งเดียว โดยหลกัการและสาระส าคญัของกฎหมายยงัคงเดิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ไดมี้การ
ออกพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้อ านาจตาม
มาตรา 29 ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรใหม่แต่ก็ยงัคงใช้เกณฑ์ประชากรในการจดัสรร
เช่นเดิม 

4) ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีท่ีกรมสรรพสามิตจดัเก็บตามพระราชบญัญติั
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบญัญติัพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เงินภาษีท่ีเก็บ
ได้น าส่งเขา้เป็นรายไดข้องแผ่นดิน ในส่วนท่ีเป็นรายได้ของทอ้งถ่ินเป็นไปตามพระราชบญัญติั
จดัสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซ่ึงก าหนดให้ผูมี้หนา้ท่ีเสียภาษีสรรพสามิตเสียภาษีเพิ่มข้ึน 
ตามก าหนดในพระราชกฤษฎีกา แต่ไม่เกินร้อยละ 10 เม่ือกรมสรรพสามิตจดัเก็บภาษีสรรพสามิต
เพิ่มข้ึนเพื่อทอ้งถ่ินแลว้ให้หักค่าใช้จ่ายไวร้้อยละ 5 ของภาษีท่ีเก็บได ้แลว้ส่งมอบส่วนท่ีเหลือเขา้
บญัชีกระทรวงมหาดไทยท่ีกรมบญัชีกลางและกระทรวงมหาดไทยจะจดัสรรให้ทอ้งถ่ินต่างๆตาม
อตัราส่วนของจ านวนราษฎรในปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณท่ีล่วงมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้
มีการออกพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ห้อ านาจ
ตามมาตรา 29 ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรใหม่แต่ก็ยงัคงใชเ้กณฑ์ประชากรเป็นหลกัใน
การจดัสรรเช่นเดิม     
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2.2.3.3  ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บใหแ้ลว้มอบใหท้อ้งถ่ินทั้งจ  านวน 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือนน้ีเดิมเป็นการจดัเก็บตามพระราชบญัญติั

รถยนต ์พ.ศ. 2473 และพระราชบญัญติัลอ้เล่ือน พ.ศ. 2478 เงินท่ีจดัเก็บไดเ้ป็นรายไดข้องแผน่ดิน 
ต่อมามีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัปันรายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2479 ก าหนดให้ปันรายไดจ้ากภาษี
รถยนตแ์ละค่าธรรมเนียมลอ้เล่ือนท่ีจดัเก็บในจงัหวดั ให้แก่เทศบาลในจงัหวดันั้นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
ของยอดท่ีเก็บไดใ้นปีก่อนโดยให้สภาจงัหวดัท าหน้าท่ีในการจดัแบ่งกรณีมรหลายเทศบาล เม่ือมี
การประกาศใช้พระราชบญัญติัรายไดเ้ทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบญัญติัรายไดสุ้ขาภิบาล พ.ศ. 2498 
และพระราชบญัญติัปันภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตล์ะลอ้เล่ือนให้แก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
พ.ศ. 2508 จึงไดก้ าหนดให้ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือนเป็นรายไดข้องทอ้งถ่ิน และ
ยงัคงให้เป็นหน้าท่ีของสภาจงัหวดัในการจดัแบ่งให้แก่เทศบาลกรณีมีหลายเทศบาล กระทัง่มีการ
ประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 323 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2515 จึงไดป้รับปรุงวิธีการแบ่งภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนตแ์ละลอ้เล่ือนท่ีเก็บไดใ้นจงัหวดัให้แบ่งให้เทศบาลร้อยละ 50 ถา้จงัหวดัใดมีเทศบาลหลาย
เทศบาล ให้แบ่งเทศบาลละเท่าๆ กนั ให้แบ่งสุขาภิบาลร้อยละ 25 ถา้จงัหวดัใดมีสุขาภิบาลหลาย
สุขาภิบาล ใหแ้บ่งสุขาภิบาลละเท่าๆ กนั และแบ่งใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัร้อยละ 25  

ต่อมาไดมี้การยกเลิกประกาศคณะปฏิวติัดงักล่าว เม่ือปี 2530 การจดัสรรภาษีประเภท
น้ีไดใ้ช้กฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัลอ้เล่ือน 
พ.ศ. 2476 และพระราชบญัญติัรถยนต ์พ.ศ. 2542 ซ่ึงคงเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม จนกระทัง่ พ.ศ. 2547 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้ชอ้  านาจตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบญัญติัแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรใหม่ โดยให้ใชต้ั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548  เป็นตน้ไป 
และก าหนดให้กรุงเทพมหานครและองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเท่านั้นท่ีจะไดรั้บการจดัสรรภาษี
ประเภทน้ี  

2.2.3.4  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ  
1)   ค่าธรรมเนียมเป็นเงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บจากประชาชนท่ี

ได้รับบริการหรือได้รับประโยชน์จากทอ้งถ่ิน เช่นค่าธรรมเนียมการเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิง
ปฏิกลู ค่าธรรมเนียมการเก็บขยะและขนขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์เป็นตน้ ส าหรับอตัรา
ค่าธรรมเนียมมีทั้งท่ีก าหนดเป็นอตัราขั้นสูงไวใ้นกฎหมาย และให้อ านาจทอ้งถ่ินในการออกบญัญติั
เพื่อก าหนดอตัราค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจากประชาชนไดไ้ม่เกินอตัราท่ีกฎหมายก าหนด  

2)   ค่าใบอนุญาต เป็นเงินท่ีเรียกเก็บจากผูท่ี้ไดรั้บอนุญาต ให้ด าเนินกิจการ
ประเภทใดประเภทหน่ึง ซ่ึงกฎหมายก าหนดตอ้งให้ตอ้งขออนุญาตจากทอ้งถ่ิน โดยทัว่ไปกิจการท่ี
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กฎหมายก าหนดใหต้อ้งขออนุญาตจะเป็นกิจการท่ีจ าเป็นตอ้งมีการก ากบัดูแล หรือก าหนดวิธีปฏิบติั
เป็นการเฉพาะหรือกิจการท่ีจะมีผลต่อสุขอนามัย ส่ิงแวดล้อม หรือชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชนในชุมชน และโดยท่ีกิจการท่ีก าหนดให้ตอ้งขออนุญาตเป็นกิจการท่ีตอ้งเน้นการก ากบั
ดูแล ดังนั้ นอัตราค่าใบอนุญาตจึงก าหนดไวค้่อนข้างต ่ า เพียงให้คุ ้มกับค่าใช้จ่ายในการออก
ใบอนุญาตเท่านั้น ซ่ึงหากก าหนดอตัราไวสู้งอาจท าให้ผูป้ระกอบการหลีกเล่ียงการขออนุญาต แลว้
ทอ้งถ่ินจะไม่สามารถก ากบัดูแลผูป้ระกอบการเหล่านั้นได ้

3)   ค่าปรับ เป็นโทษทางอาญาประเภทหน่ึง ซ่ึงเปรียบเทียบปรับจาก
ผูก้ระท าความผิดตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน หรือกฎหมายท่ีให้ทอ้งถ่ินเป็นผูอ้นุวตัรตามกฎหมาย
เท่านั้น การก าหนดอตัราค่าปรับจะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของความผดิท่ีกระท าเป็นส าคญั 

2.2.3.5  รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  
เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงสามารถมีกรรมสิทธ์ิ 

หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินต่างๆได้ รายได้จากทรัพย์สินเป็นรายได้ท่ีเกิดจากสินทรัพย์
เหล่านั้น เช่น ค่าเช่าท่ีดิน ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร เป็นตน้ 

2.2.3.6  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 
รายไดจ้ากสาธารณูปโภคหรือการพาณิชยเ์ป็นรายไดท่ี้เกิดเน่ืองจากกฎหมายไดเ้ปิด

โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถด าเนินกิจการให้บริการท่ีเป็นสาธารณูปโภค หรือ
ประกอบการพาณิชยไ์ด ้ปัจจุบนัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งด าเนินกิจการสาธารณูปโภค
และการพาณิชย ์เช่น กิจการประปา สถานีจ่ายน ้ามนั โรงแรม เป็นตน้ 

2.2.3.7  เงินและทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให ้
เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนท่ีมีผูอุ้ทิศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นรายได้

ประเภทหน่ึงท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสามารถน าไปใชห้รือหาประโยชน์ไดต่้อไป 

2.2.3.8  เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลถือเป็นรายได้ท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึงขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน อนัเน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นโดยล าพงัอาจไม่มีรายไดห้รืองบประมาณ
เพียงพอท่ีจะใช้ในการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีตวัเองได ้รัฐบาลจึงตอ้งจ าเป็น
ให้ความช่วยเหลือ จดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 
แยกออกเป็นสองประเภทคือ เงินอุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

1) เงินอุดหนุนทัว่ไป (พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2550: 262-263) เป็นเงิน
อุดหนุนท่ีจดัสรร 
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ให้แก่ทอ้งถ่ินโดยไม่ไดร้ะบุรายการใชจ่้ายเงินเป็นการเฉพาะซ่ึงสามารถน าเงินไปใชจ่้ายในกิจการ
ใดๆ ก็ได ้การก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ท่ีผา่นมามีการพิจารณาหาขอ้ยติุ 2 ขั้นตอนคือ  

(1) การก าหนดสัดส่วนเงินอุดหนุนระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละรูปแบบ 

(2) การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินรูปแบบเดียวกนั ซ่ึงมกัจะพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ประชากร ขนาดพื้นท่ี รายได ้และ
ภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นั้นจะตอ้งด าเนินการเป็นหลกั และท่ีส าคญัคือ จะตอ้งไม่ท า
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดมีรายไดล้ดลงจากปีท่ีผา่นมา ในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจนั้นใช้แนวทางในการจดัสรร คือ ตอ้งมีการเสนอโครงการผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน ซ่ึง
เง่ือนไขของการใชจ่้ายคือโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน หรือโครงการตามนโยบายของรัฐบาล   

2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ
บางอย่างโดยเฉพาะ โดยจดัสรรให้ตามหลกัการทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดม้ากจดัสรรให้น้อย ทอ้งถ่ินท่ีมี
รายไดน้อ้ย จดัสรรให้มาก และจดัสรรให้ตามหลกัการ ทอ้งถ่ินท่ีมีพื้นท่ีและประชากรมากจดัสรร
ใหม้าก ทอ้งถ่ินท่ีมีพื้นท่ีและประชากรนอ้ย จดัสรรใหน้อ้ย 

2.2.3.9  เงินกู ้ 
เป็นรายรับท่ีทอ้งถ่ินสามารถใชจ่้ายได ้ในกรณีท่ีทอ้งถ่ินมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินเพื่อ

พฒันาท้องถ่ิน โดยขอกู้ยืมจากกองทุนของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กองทุนส่งเสริมกิจการ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (กสอ.) หรือกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  โครงสร้างรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ค่าธรรมเนียม

ค่าใบอนุญาต

และค่าปรับ 

รายไดจ้าก

ทรัพยสิ์น 

รายไดจ้าก

สาธารณูปโภค

และทรัพยสิ์น 

รายได้

เบ็ดเตลด็ 

รายไดร้วม 

รายไดป้กติ 

 

รายไดจ้ากรัฐ/แหล่งอ่ืน 

ภาษีอากร ไม่ใช่ภาษีอากร 

จดัเก็บเอง ภาษีท่ีรัฐจดัเก็บ

แลว้จดัสรรให ้

เงินอุดหนุน เงินสะสม เงินกู ้

เงินอุดหนุนทัว่ไป 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     

ภาษีโรงเรือน 

และท่ีดิน 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

ภาษีป้าย 

อากรฆ่าสตัว ์

 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีสุรา   
ภาษีและค่าธรรมเนียม 
รถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 

 แหล่งทีม่า:  ดุษฎี สุวฒัวติยากร, 2551: 35.  
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2.2.4   รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ (พรชยั ลิขิต

ธรรมโรจน,์ 2550: 270) 
1) รายจ่ายประจ า ไดแ้ก่ รายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ค่าวสัดุ ค่า

สาธารณูปโภค และเงินอุดหนุน 
2) รายจ่ายเพื่อการลงทุนหรือรายจ่ายเพื่อการพฒันา ได้แก่ รายจ่ายประเภทค่า

ครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
 

2.2.5   อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล 
อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจดัท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมี

ดงัน้ี (พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, 2550: 249) 
1)  จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูล

ฝอยและส่ิงปฏิกลู 
3) ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
7) คุม้ครองและดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถ่ิน 
9) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  

นอกจากนั้นยงัมีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดก้  าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินมี
อ านาจและหนา้ท่ีในการจดัการระบบบริการสาธารณะไวด้งัน้ี 

1) การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2) การจดัใหมี้ละบ ารุงรักษาทางน ้า ทางบก และทางระบายน ้า 
3) การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5) การสาธารณูปการ 
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6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชยแ์ละการส่งเสริมการลงทุน 
8) การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9) การจดัการศึกษา 
10) การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผูด้อ้ยโอกาส 
11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดี

ของทอ้งถ่ิน 
12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดัและการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13) การจดัใหมี้และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14) การส่งเสริมการกีฬา 
15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18) การก าจดัขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและน ้าเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจดัใหมี้และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเล้ียงสัตว ์
22) การจดัใหมี้และควบคุมการฆ่าสัตว ์
23) การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรง

มหรสพ แลสาธารณสถานอ่ืนๆ 
24) การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากร -

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
25) การผงัเมือง 
26) การขนส่งและการวศิวกรรมจราจร 
27) การดูแลท่ีสาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั 
30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
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31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 
 

2.2.6   กระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กระบวนการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนดงัน้ี 
(พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์, 2550: 278-279)  

1) การจดัท างบประมาณ เป็นขั้นตอนท่ีหัวหน้าหน่วยงานจดัท าประมาณการ
รายรับและประมาณการรายจ่าย ให้หวัหนา้หน่วยงานคลงัรวบรวมการเงินและสถิติต่างๆ ของทุก
หน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณต่อเจา้หน้าท่ีงบประมาณให้เจา้หน้าท่ี
งบประมาณท าการตรวจสอบ วิเคราะห์และแกไ้ขงบประมาณในขั้นตน้ แลว้เสนอต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน เม่ือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัให้ตั้งวงเงินงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจา้หน้าท่ี
งบประมาณจดัท าร่างงบประมาณประจ าปีเสนอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอีกคร้ังหน่ึง เพื่อให้ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 สิงหาคม  

2) การอนุมติังบประมาณ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตอ้งเสนอร่างงบประมาณ
ประจ าปีต่อสภาทอ้งถ่ิน เพื่อให้สภาทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายต่อไปโดยทัว่ไป
แบ่งออกเป็น 3 วาระ 

วาระท่ี 1 เม่ือฝ่ายบริหารไดแ้ถลงถึงความจ าเป็นในการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว สภาท้องถ่ินจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าจะรับร่างงบประมาณดังกล่าวหรือไม่ ถ้าไม่รับ
หลกัการร่างงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวถือเป็นอนัตกไป ถา้สภาทอ้งถ่ินรับหลกัการก็จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการวสิามญัเพื่อแปรญตัติต่อไป 

วาระท่ี 2 เป็นการพิจารณาเรียงล าดบัมาตราหรือตามหัวขอ้ หรือผลจากการ
พิจารณาแปรญตัติของคณะกรรมการวสิามญั ก่อนท่ีจะน าไปสู่การพิจารณาในวาระท่ี 3 ต่อไป 

วาระท่ี 3 เป็นขั้นตอนท่ีสภาทอ้งถ่ินไดอ้นุมติัหรือเห็นชอบร่างงบประมาณ
รายจ่ายแลว้เพื่อจะไดป้ระกาศใชต่้อไป 

3) การบริหารงบประมาณ เม่ืองบประมาณรายจ่ายไดป้ระกาศใชบ้งัคบัแลว้ ฝ่าย
บริหารก็จะตอ้งบริหารไปตามงบประมาณรายจ่าย ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ไดแ้ก่ การจดัหา
รายได้ การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การจดัซ้ือจดัจ้าง การจดัหาพสัดุ การเบิก
จ่ายเงิน การบนัทึกระบบบญัชี ตลอดจนการตรวจสอบการจดัเก็บรายได้และการจ่ายเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย  

4) การควบคุม การตรวจสอบ และการติดตามผลงบประมาณรายจ่าย เป็นขั้นตอน
ท่ีจะต้องด าเนินการตั้ งแต่การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณ และภายหลังท่ีได้
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บริหารงานงบประมาณไปแล้ว เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงกระบวนการบริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจะมีการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก ภายในจะมีการ
ตรวจสอบจากภายในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสภาทอ้งถ่ิน ส่วนการควบคุม
ภายนอก จะมีการควบคุมจากกระทรวงมหาดไทย ส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
    

2.3  แนวคดิการคลงัท้องถิ่น  
  

การจดัเก็บรายไดข้องทอ้งถ่ินนั้น ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีส่งผลต่อการจดับริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนตอ้งถ่ินจะตอ้งหารายไดใ้ห้เพียงพอนั้นข้ึนอยู่กบัการแบ่ง
อ านาจในการจดัเก็บภาษีอากรต่างๆ ระหว่างรัฐบาลกลางกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี
เน่ืองจากวา่ทั้งรัฐบาลกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่างก็ตอ้งการรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในดา้น
ต่างๆ แต่ในขณะเดียวกนัฐานในการเสียภาษีมีท่ีมาจากฐานเดียวกนัคือความสามารถในการเสีย
ภาษีของประชาชน ดงันั้นรัฐบาลกลางและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งท าการตกลงกนัวา่ใคร
ควรเป็นผูจ้ดัเก็บภาษีอากรประเภทใด สามารถพิจารณาได้ดงัน้ี (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 
2522: 23-28) 

 
2.3.1  ภาษีอากรทีรั่ฐบาลกลางควรเป็นผู้จัดเกบ็  
โดยทัว่ไปแล้วภาษีท่ีรัฐบาลกลางควรเป็นผูจ้ดัเก็บนั้นจะเป็นภาษีอากรท่ีสามารถท า

รายไดใ้หรั้ฐบาลกลางเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลกลางมีความจ าเป็นจะตอ้งใชจ่้ายต่างๆ
มากมายดงันั้นรัฐบาลกลางตอ้งดึงอ านาจการจดัเก็บภาษีอากรชนิดต่างๆ ท่ีสามารถท ารายไดสู้งมา
ไวท่ี้ตน โดยหลกัการแล้วรัฐบาลกลางจะเก็บภาษีอากรต่างๆ ท่ีใช้เป็นรากฐานในการควบคุม
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 3 ประเภทดงัน้ี 

1)  ภาษีอากรท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
ภาษีอากรท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมนโยบายเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งระหว่าง

ประเทศ และรักษาดุลการคา้และดุลการช าระเงินของประเทศนั้น ไดแ้ก่ภาษีภาษีศุลกากรของ
สินคา้ท่ีส่งออกไปต่างประเทศและน าเขา้มาในประเทศ 

2)  ภาษีอากรท่ีเก่ียวกบัการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  
ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลจะพยายามป้องกนัภาวะเงินเฟ้อ 

และพยายามให้อตัราการจา้งงานอยู่ในระดบัสูง ภาษีอากรท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือไดแ้ก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาในระบบท่ีกา้วหนา้ และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงรายไดด้งักล่าวมกัมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัการเปล่ียนแปลงตามภาวการณ์เศรษฐกิจของประเทศ 
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3)  ภาษีอากรท่ีเก่ียวกบัการกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่ของสังคม 
ภาษีอากรท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่ของสังคมนั้น ท่ี

ส าคญัไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในระบบท่ีกา้วหนา้ อากรการรับมรดก ภาษีการให้โดยสเน่
หา และภาษีทรัพยสิ์น ในรูปต่างๆ ภาษีท่ีดิน ภาษีเก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้าง และภาษีรถยนตเ์ป็นตน้ 
  

2.3.2  ภาษีอากรทีรั่ฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัดเกบ็  
 เม่ืออ านาจในการจัดเก็บภาษีอากรส่วนใหญ่อยู่ท่ี รัฐบาลกลางและภาษีท่ีจะเก็บได้
ภายในประเทศนั้น ก็ข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเสียภาษีของประชาชนในประเทศเป็นส าคญั
ดงันั้นทั้งรัฐบาลกลางและรับบาลทอ้งถ่ินต่างก็ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากฐานภาษีเดียวกนั รายไดจ้าก
ภาษีอากรท่ีพึงจะเก็บไดจ้ากภาษีอากรแต่ละชนิดนั้น นอกจากจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการ
เสียภาษีของประชาชนแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัความพยายามในการจดัเก็บ (Tax Effort) ของรัฐบาลในแต่
ละระดบัดว้ย โดยทัว่ไปแลว้ภาษีท่ีรัฐบาลกลางจะมอบให้รัฐบาลทอ้งถ่ินเป็นผูมี้อ  านาจในการ
จดัเก็บนั้น (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2522: 23-34) สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี 

2.3.2.1  ภาษีอากรท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินควรจะเป็นผูจ้ดัเก็บ เน่ืองจากรับบาลทอ้งถ่ินใน
แต่ละระดบัต่างๆก็มีความตอ้งการท่ีจะใช ้เงิน ดงันั้นรัฐบาลกลางจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณามอบ
อ านาจการจดัเก็บภาษีอากรบางอยา่งใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี  

1)  ภาษีท่ีเก็บตามหลกัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
ภาษีท่ีรัฐบาลกลางมอบให้แก่รัฐบาลท้องถ่ินเป็นผู ้จ ัดเก็บนั้ นมักจะ

ค านึงถึงการเก็บภาษีตามหลกัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ กล่าวคือ ประชาชนผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์จาก
การบริการสาธารณะ ควรตอ้งเป็นผูเ้สียภาษีอากร เพื่อน ามาใช้ในการผลิตผลิตบริการนั้น ซ่ึง
เท่ากบัวา่ประชาชนเป็นผูจ่้ายเงินเพื่อซ้ือบริการสาธารณะโดยปริยายนัน่เอง  

2)  พิจารณาถึงความสามารถหรือความพยายามในการจดัเก็บภาษี 
รายไดภ้าษีอากรบางประเภทนั้น นอกจากจะข้ึนอยูก่บัฐานและอตัราของ

ภาษีแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัเก็บดว้ย ซ่ึงรัฐบาลทอ้งถ่ินจะมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่
รัฐบาลกลางในการจัดเก็บภาษีอากรบางประเภท เพราะรัฐบาลท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนผูเ้สียภาษี และทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งเสียภาษี และผูเ้สียภาษีมีความสมคัรใจในการเสียภาษี
ให้แก่ทอ้งถ่ินมากกว่ารัฐบาลกลาง การท่ีรายได้จากภาษีนั้น ถูกน าไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของ
ทอ้งถ่ิน ยอ่มจะท าใหผู้เ้สียภาษีมีความโนม้เอียงท่ีจะเสียภาษีโดยสมคัรใจแก่ทอ้งถ่ินมากข้ึน ภาษีท่ี
เขา้ข่ายในลกัษณะดงักล่าวคือภาษีจากทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ ภาษีท่ีดิน และภาษีท่ีเก่ียวกบัส่ิงปลูกสร้าง
เป็นตน้  
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2.3.2.2  ใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินเก็บภาษีอากรบางอยา่งร่วมกบัรัฐบาลกลาง 
ความจ าเป็นในการหารายไดท่ี้จะตอ้งใชจ่้ายเพื่อจดับริการสาธารณะให้แก่ทอ้งถ่ิน

นั้น รัฐบาลกลางจะยอมใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินเขา้มาร่วมกบัรัฐบาลในการจดัเก็บภาษีอากรบางอยา่งซ่ึง
เรียกว่า Surcharge Tax ท่ีจดัเก็บจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น ลกัษณะของภาษีชนิดน้ีรัฐบาล
ทอ้งถ่ินจะใช้ภาษีอากรบางอย่างท่ีรัฐบาลจดัเก็บอยู่แล้วเป็นฐานในการจดัเก็บภาษีของทอ้งถ่ิน 
เช่น ภาษีรายไดท้อ้งถ่ิน (State Income Tax) หรือภาษีการคา้ท่ีเทศบาลจดัเก็บเพิ่ม ภาษีท่ีรับบาล
ทอ้งถ่ินจดัเก็บเพิ่มนั้นอาจแบ่งเป็นสองชนิดคือ  

1)  ภาษีท่ีทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัเก็บเอง 
ภาษีชนิดน้ีรัฐบาลท้องถ่ินจะท าการจัดเก็บภาษีท่ีเพิ่มข้ึนเอง โดยมี

หน่วยงานของทอ้งถ่ินท่ีรับผิดชอบในการจดัเก็บ ซ่ึงรัฐบาลทอ้งถ่ินอาจเลือกใชอ้ตัราภาษีท่ีตนจะ
เก็บเพิ่มข้ึนไดต้ามความเหมาะสมของทอ้งถ่ิน 

2)  ภาษีท่ีทอ้งถ่ินใหรั้ฐบาลกลางเป็นผูจ้ดัเก็บให ้ 
ภาษีชนิดน้ีรัฐบาลกลางจะมอบอ านาจใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินแต่ละระดบัมีสิทธิ 

จดัเก็บภาษีอากรบางชนิดเพิ่มข้ึนตามอตัราภาษีท่ีรัฐบาลกลางก าหนด แต่หน่วยงานของรัฐบาล
กลางจะเป็นผูจ้ดัเก็บเอง การจดัเก็บภาษีแบบน้ีมีขอ้ดีคือประการแรก ท าให้ท้องถ่ินประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการจดัเก็บ เน่ืองจากหน่วยงานการจดัเก็บภาษีของรัฐบาลกลางมกัจะมีความสามารถ
ในการจดัเก็บสูงกวา่หน่วยงานของรัฐบาลทอ้งถ่ิน ประการท่ีสอง รัฐบาลกลางอาจให้อ านาจในแต่
ละทอ้งถ่ินมีอ านาจในการจดัเก็บภาษีเพิ่มไดใ้นอตัราท่ีแตกต่างกนั ท าให้รัฐบาลกลางใชอ้ตัราภาษี
เป็นเคร่ืองมือในการกระจายความเสมอภาคทางการคลงัใหท้อ้งถ่ินแต่ละแห่ง 

2.3.2.3  รัฐบาลกลางแบ่งรายไดใ้หแ้ก่รับบาลทอ้งถ่ิน  
การแบ่งส่วนรายได้ของภาษีอากรบางชนิดท่ีรัฐบาลกลางจัดเก็บได้ในแต่ละ

ทอ้งถ่ินให้แก่รับบาลทอ้งถ่ินนั้นๆ เรียกวา่ Tax Sharing รัฐบาลกลางอาจแบ่งรายไดท่ี้เก็บไดใ้น
ทอ้งถ่ินนั้นให้แก่ทอ้งถ่ินตามอตัราส่วนท่ีก าหนด รูปแบบของการแบ่งส่วนรายไดแ้บ่งได้สอง
ประเภทดงัน้ี  

1)  การแบ่งส่วนรายได้โดยมีเง่ือนไข หมายถึงการพิจารณาแบ่งรายได้
ภาษีอากรท่ีรับบาลจดัเก็บได้ในแต่ละท้องถ่ินตามความเหมาะสม โดยใช้ปัจจยัหรือหลกัการ
บางอยา่งเป็นบรรทดัฐานในการแบ่งรายได ้ซ่ึงบรรทดัฐานท่ีใชพ้ิจารณามีดงัต่อไปน้ี  

(1)  พิจารณาถึงรายได้ของประชาชนในท้องถ่ินนั้น การแบ่งส่วน
รายไดจ้ากรัฐบาลกลางนั้น อาจพิจารราจากรายไดข้องประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นส าคญั ในกรณีท่ี
รัฐบาลกลางตอ้งการกระจายความเสมอภาคระหวา่งทอ้งถ่ิน รัฐบาลอาจแบ่งรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ินท่ี
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ประชากรมีรายไดต่้อหวัต ่าในอตัราท่ีสูง ส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีรายไดต่้อหวัสูงรัฐบาลอาจแบ่งรายไดใ้น
อตัราท่ีต ่า 

(2)  พิจารณาถึงความเจริญของแต่ละภูมิภาค ในกรณีท่ีรัฐบาลตอ้งการ
กระจายความเจริญให้แก่ภูมิภาคต่างๆอย่างทัว่ถึง รัฐบาลอาจก าหนดอตัราการแบ่งส่วนรายได้
ใหแ้ก่รัฐบาลทอ้งถ่ินในแต่ละภูมิภาคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

(3)  พิจารณาถึงจ านวนประชากรในแต่ละท้องถ่ิน ในการให้ความ
ช่วยเหลือหรือแบ่งส่วนรายไดใ้ห้แก่รัฐบาลทอ้งถ่ินในแต่ละแห่งนั้น รัฐบาลจะใช้ประชากรท่ีอยู่
ในแต่ละทอ้งถ่ินเป็นหลกัในการก าหนดอตัราส่วนแบ่งของรายได ้

(4)  พิจารณาเหตุผลทางการเมือง ในบางคร้ังการก าหนดส่วนแบ่ง
รายไดใ้หแ้ก่รับบาลทอ้งถ่ินแต่ละแห่งนั้นอาจค านึงเหตุผลทางการเมืองเป็นหลกัในการพิจารณาก็ได ้

2)  การแบ่งส่วนรายได้โดยไม่มีเง่ือนไข หมายถึงการท่ีรัฐบาลกลาง
พิจารณาแบ่งรายได้ท่ีจดัเก็บไดใ้ห้แก่รัฐบาลทอ้งถ่ินนั้นๆ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ มากนกั เช่นการท่ีรัฐบาลกลางอาจจะก าหนดการแบ่งรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ินในอตัราส่วนเท่าๆ กนั 
การบ่งรายไดแ้บบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหรั้ฐบาลทอ้งถ่ินแต่ละแห่งมีรายไดเ้พื่อใชจ่้ายในการภารกิจ
ของทอ้งถ่ินมากข้ึน เป็นวิธีการลดความแตกต่างในฐานะทางการคลงัระหว่างรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลท้องถ่ินในแต่ละระดับ แต่การแบ่งส่วนรายได้โดยไม่มีเง่ือนไขน้ี อาจท าให้เกิดความ
แตกต่างในทางการคลงัระหวา่งทอ้งถ่ินมีมากข้ึน  
 

2.3.3   การบริหารจัดเกบ็  
องค์ประกอบท่ีส าคญัของระบบภาษีท่ีดีก็คือการมีการบริหารการจดัเก็บภาษีอากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ การท่ีจะมีระบบการจดัเก็บท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ก็จ  าเป็นตอ้งมีหลกัการจดัเก็บท่ี
ดีเป็นแนวทางในการก าหนดการจดัเก็บภาษีแต่ละประเภทดว้ย ซ่ึงหลกัเกณฑ์ท่ีดีในการจดัเก็บ
ภาษีในปัจจุบนั คือ (เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม, 2546: 146-148)  

1)  หลกัความแน่นอน การบริหารการจดัเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพนั้น กฎหมายท่ี
ใช้ในการจดัเก็บภาษีทุกประเภทจะต้องมีความแน่นอนและเป็นท่ีแจ้งชัดแก่ผูเ้สียภาษีทุกคน 
กล่าวคือภาษีทุกประเภทท่ีจะจดัเก็บนั้นจะตอ้งเป็นท่ีแจง้ชดัและมีความแน่นอนในเร่ืองฐานภาษี 
อตัราภาษี ตลอดจนวนัเวลาและวธีิการท่ีจดัเก็บภาษีนั้น หากการจดัเก็บภาษีบางประเภทขาดความ
แน่นอนหรือมีความก ากวม แลว้ท าให้การจดัเก็บมีความล าบาก อาจเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต
และก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี 

2)  หลกัของการประหยดั ระบบของการบริหารจดัเก็บภาษีท่ีดีนั้น ภาษีอากรแต่
ละประเภทท่ีจดัเก็บนั้นจะตอ้งเป็นภาระแก่ผูเ้สียภาษีน้อยท่ีสุดและเสียค่าใช้จ่ายในการจดัเก็บต ่า
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ท่ีสุดดว้ย ทั้งน้ีเพราะว่าทั้งภาระและขอ้ยุ่งยากในการเสียภาษีและค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัเก็บ
นั้นมิไดก่้อใหเ้กิดอะไรเพิ่มข้ึนในส่วนผลผลิตประชาติ หากแต่เป็นการก่อให้เกิดการใชท้รัพยากร
ของสังคมไปในทางท่ีสูญเปล่า 

3)  หลกัของความเสมอภาค การจดัเก็บภาษีท่ีดีนั้นจะตอ้งก่อให้เกิดความยุติธรรม
หรือความเสมอภาคในหมู่ผูเ้สียภาษีทุกคน หลกัความยติุธรรมในการจดัเก็บภาษีนั้นเป็นหวัใจของ
ระบบภาษีท่ีดี การพิจารณาความเป็นธรรมนั้น ตอ้งพิจารณาทั้งความเป็นธรรมเก่ียวกบัภาษีท่ีจะ
เก็บ และความเป็นธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัการจดัเก็บภาษีนั้น 

4)  หลกัการยอมรับ การบริหารการจดัเก็บภาษีอากรแต่ละประเภทนั้นจะท าไดง่้าย
ข้ึนหากประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษี การท่ีประชาชนจะให้ความร่วมมือในการเสีย
ภาษีนั้น รัฐบาลจะตอ้งแสดงให้ประชาชนเห็นว่าภาษีท่ีจดัเก็บไปนั้น ผลสุดทา้ยจะกลบัคืนเป็น
ผลประโยชน์โดยส่วนรวมต่อผูเ้สียภาษีในอนาคตต่อไป ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้ประชาชนยอมรับ
หรือใหค้วามร่วมมือในการเสียภาษีมากข้ึน 

5)  หลกัของการเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั ระบบภาษีท่ีดีนั้น จะตอ้งสามารถจดัเก็บ
อย่างได้ผลในทางปฏิบัติ ภาษีอากรบางประเภทแม้จะมีเหตุผลดีในทางทฤษฎี แต่ในทาง
ปฏิบติัการจดัเก็บท าไดย้าก ภาษีนั้นจะถือเป็นภาษีท่ีไม่ดี 

6)  หลกัของการท ารายได้ ภาษีท่ีดีส าหรับรัฐบาลนั้นควรเป็นภาษีท่ีสามารถท า
รายไดใ้ห้แก่รัฐบาลเป็นอย่างดีดว้ย กล่าวคือเป็นภาษีท่ีมีฐานใหญ่ และฐานของภาษีขยายตวัได้
รวดเร็วตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะท าใหรั้ฐบาลไดรั้บรายไดจ้ากภาษีอากรนั้นโดยท่ี
ไม่ตอ้งเพิ่มอตัราการจดัเก็บภาษี 

7)  หลักของความยืดหยุ่น ภาษีท่ีดีควรจะเป็นภาษีท่ีมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ หรือการเปล่ียนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจ
ของผูเ้สียภาษีไดง่้าย เช่นการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอตัรากา้วหนา้ ในขณะท่ีเศรษฐกิจ
ของประเทศก าลงัขยายตวั รายไดข้องประชาชนจะเพิ่มข้ึนแต่อตัราภาษีท่ีจดัเก็บจะเพิ่มข้ึนเร็วกวา่
รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ภาษีท่ีจดัเก็บไดน้ั้นจะไปลดอตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเฟ้อไดม้าก 

 
2.3.4   แนวคิดผู้น าทางการเมืองกบัการคลงัท้องถิ่น 
ผูน้ าฝ่ายการเมืองในระดบัทอ้งถ่ินจะเป็นบุคคลกลุ่มแรกๆ ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการ

ก าหนดนโยบายการคลงัของทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตรงของผูบ้ริหารในการก าหนด
นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้จ่ายและการจดัหารายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทศันคติ
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ของผูน้ าทอ้งถ่ินมีความเก่ียวเน่ืองกบัการคลงัทอ้งถ่ิน (วีระศกัด์ิ เครือเทพ, 2550: 82-87) สามารถ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่มดงัน้ี  

1)  ทศันคติทางการคลงัแบบประชานิยมยุคใหม่ เป็นแนวคิดท่ีตอ้งการสร้างความ
นิยม และคะแนนเสียงทางการเมืองผา่นการใช้มาตรการทางการคลงัของทอ้งถ่ิน มีองคป์ระกอบ
หลกั 3 ประการคือ ประการแรก เนน้ลดภาระภาษีให้กบัประชาชน ผูน้ าจะพยายามหาวิธีในการ
ช่วยแบ่งเบาภาระภาษีให้กบัประชาชน ไม่วา่จะเป็นการด าเนินการดว้ยวิธีชดัแจง้ เช่น การประกา
สลดอตัราภาษีหรือยกเวน้การจดัเก็บภาษี ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม หรือใชว้ิธีการด าเนินการอยา่ง
ไม่ชดัแจง้ เช่นการไม่ปรับปรุงอตัราภาษีให้เป็นปัจจุบนั แต่ใช้อตัราท่ีใช้มาเป็นเวลานาน การไม่
ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การไม่สนใจการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการจดัเก็บภาษี ประการท่ีสองเน้นการเพิ่มการจดัการบริการสาธารณะท่ีเก่ียวกับ
ชุมชนและสวสัดิการสังคม มกัจะออกมาในรูปแบบของการเพิ่มรายจ่ายดา้นต่างๆ ประการสุดทา้ย
มุ่งเนน้การด าเนินการท่ีตรงกบัใจของประชาชนผูมี้สิทธ์ิออกเสียง โดยเฉพาะจะให้ความส าคญักบั
การด าเนินการท่ีไดผ้ลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว เม่ือนกัการเมืองทอ้งถ่ินมีทศันคติดงักล่าวมกัมี
แนวโน้มท่ีจะก าหนดนโยบายลดภาษีหรือไม่เก็บภาษีไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย และเพิ่มการใชจ่้ายท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ตกถึงประชาชนอยา่งรวดเร็ว และเป็นรูปธรรม นกัการเมืองทอ้งถ่ินมกัจะมอง
ว่าการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ินเป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้เสียคะแนนนิยมทางการเมือง คู่แข่งทาง
การเมืองอาจใชป้ระเด็นในการจดัเก็บภาษีเพิ่มข้ึนหรือการจดัเก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย มาเป็น
ประเด็นโจมตีทางการเมืองในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปได ้ดว้ยเหตุน้ีฝ่ายการเมืองจึงอาจใชอ้  านาจเขา้
แทรกแซงการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ิน เพื่อป้องกนัมิให้การท าหน้าท่ีของฝ่ายประจ าส่งผลกระทบกบั
ฝ่ายการเมือง 

2)  ทศันคติทางการคลงัแบบกา้วหน้า เป็นแนวทางท่ีมีส่วนเก้ือหนุนการด าเนิน
มาตรการต่างๆ ท่ีมีส่วนส่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการคลงัทอ้งถ่ินให้เพิ่มข้ึน ผูน้ าในกลุ่ม
น้ีมกัมองถึงคุณสมบติัของระบบการคลงัและการใชจ่้ายท่ีเก้ือหนุนต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อยา่งนอ้ย 5 ประการคือ 

(1)  เนน้การพึ่งตนเองทางการคลงัของทอ้งถ่ิน 
(2)  เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารจัดเก็บภาษี

ทอ้งถ่ิน 
(3)  ตอ้งการสร้างความเป็นธรรมในระบบภาษี 
(4)  มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใชจ่้าย 
(5)  ตอ้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างานขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
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ทศันคติทางการคลงัแบบกา้วหนา้จะด าเนินมาตรการต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
ทางการคลงัใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมิไดเ้กรงวา่จะส่งผลกระทบเช่นใดต่อคะแนน
เสียงทางการเมือง แมว้า่มาตรการเหล่าน้ีจะกระทบกบัคะแนนเสียงบา้งในระยะสั้น แต่หากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถพิสูจน์ให้เห็นวา่ความพยายามต่างๆ จะก่อให้เกิดประโยชน์กลบัคืน
สู่ประชาชนในระยะยาวแลว้ การด าเนินมาตรการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางการคลงัทอ้งถ่ินยอ่ม
เป็นส่ิงท่ีพึงประสงค ์
 

2.4  แนวคดิการกระจายอ านาจทางการคลงั 
  

การกระจายอ านาจทางการคลงั (Fiscal Decentralization) หมายถึง การโอนความรับผิดชอบ
ในการตดัสินดา้นการเงินจากส่วนกลางสู่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงถือเป็นปัจจยัส าคญัในการกระจายอ านาจสู่
ทอ้งถ่ิน เพื่อให้องค์กรส่วนทอ้งถ่ินสามารถท าหน้าท่ีและด าเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดี ลกัษณะส าคญัของการกระจายอ านาจทางการคลงัมีดงัน้ี (พรชัย 
ลิขิตธรรมโรจน,์ 2550: 435-440)  

1) บริการสาธารณะใหก้บัทอ้งถ่ิน จะตอ้งจดัเก็บจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 
2) ผูใ้ช้บริการทอ้งถ่ิน อาจตอ้งจ่ายค่าบริการบางส่วน โดยประชาชนในทอ้งถ่ิน

อาจร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินผลิตบริการสาธารณะ 
3) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถหารายไดจ้ากภาษีท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
4) มีการโอนรายได้จากส่วนกลางส าหรับการใช้จ่ายบางอย่างหรือการใช้จ่าย

ทัว่ไปใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
การกระจายอ านาจทางการคลงันั้นนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัสิทธิการปกครองตนเองของ

ชุมชนแลว้ การกระจายอ านาจทางการสู่คลงัทอ้งถ่ินยงัเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลกลางกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นผลกระทบอยา่งส าคญัในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มหภาค การรักษาวินยัและความย ัง่ยืนทางการคลงัของรัฐ (จรัส สุวรรณมาลา. 2553: 260-261) 
โดยส่วนรวม รัฐบาลในเทศต่างๆ จะจดัความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐบาลกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงเร่ืองหลกัๆ 4 เร่ืองดงัน้ี  

1) หลกัการจดัแบ่งหน้าท่ีและการถ่ายโอนหน้าท่ีดา้นการจดับริการสาธารณะสู่
ทอ้งถ่ิน 

2) การจดัแบ่งฐานรายไดร้ะหวา่งรัฐบาลและทอ้งถ่ิน 
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3) การรักษาดุลการคลงัระหวา่งรัฐบาลและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หลกัการควบคุมก ากบัดูแลทอ้งถ่ินในทางการคลงั    

Tiebout (1956: 416-424) นกัเศรษฐศาสตร์ท่ีมีแนวคิดในการกระจายอ านาจทางการคลงั
คนส าคญั มีแนวคิดสนบัสนุนการกระจายอ านาจทางการคลงั โดยกล่าวว่า การกระจายอ านาจ
ทางการคลงัส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท า
ให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถเลือกใช้บริการสาธารณะท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการผ่านการ
บริโภคในฐานะผูมี้สิทธิเลือกตั้ง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะจึงเป็น
กระบวนการในการตอบสนองความตอ้งการในการบริโภคบริการสาธารณะระหวา่งนกัการเมือง
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีความรับผดิชอบต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้งในพื้นท่ี  

Oates (1972: 11-13) มีแนวคิดท่ีสนบัสนุนและสอดคลอ้งในเร่ืองของการกระจายอ านาจ
ทางการคลงักัน โดยมีแนวคิดว่า  การกระจายอ านาจจะท าให้ตอบสนองความตอ้งการทาง
เศรษฐกิจของแต่ละทอ้งถ่ินได ้ประการแรกคือ จะท าให้ทอ้งถ่ินสามารถผลิตสินคา้สาธารณะท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประการท่ี
สอง เม่ือเวลาผา่นไปการกระจายอ านาจจะท าให้เกิดการสร้างนวตักรรมใหม่ๆในทอ้งถ่ินและหาก
มีการแข่งขนัระหว่างทอ้งถ่ินจะท าให้มีการจูงใจให้ทอ้งถ่ินปรับเปล่ียนเทคนิคในการผลิตสินคา้
ใหเ้กิดผลิตภาพสูงสุด ประการท่ีสาม ระบบของทอ้งถ่ินจะเอ้ืออ านวยให้การตดัสินใจในโครงการ
สาธารณะดีข้ึนโดยพิจารณาจากตน้ทุนของโครงการสาธารณะ (ไพบูลย ์ช่างเรียน. มปป.: 94-95) 
การท่ีการคลงัทอ้งถ่ินสามารถท่ีจะแสวงหารายไดแ้ละใชจ่้ายเงินอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินการใชจ่้ายยอ่มจะเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ท าให้บริการสาธารณะท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัให้แก่ประชาชนมีความเพียงพอต่อความ
ตอ้งการและเกิดการประหยดั และถา้หากรัฐบาลกลางเปิดโอกาสให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หารายไดเ้พิ่มไดด้ว้ยตนเอง ก็จะท าให้การร้องขอความช่วยเหลือหรือการพึ่งพางบประมาณจาก
รัฐบาลกลางลดลงไปดว้ย และจะท าใหเ้กิดการกระจายอ านาจทางการคลงัอยา่งแทจ้ริง    

Smoke (2011: 3-33) สามารถจ าแนกหลกัการกระจายอ านาจไดเ้ป็น 2 มิติดงัน้ี  
มิติท่ีหน่ึง ทางเศรษฐศาสตร์  

1) การรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจะท าหน้าท่ีรักษาดุลยภาพทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมให้มีเสถียรภาพ ในขณะท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการรายไดแ้ละรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้พียงพอต่อบริการสาธารณะในพื้นท่ี
ท่ีรับผดิชอบ 

2) การกระจายรายได้ รัฐบาลเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการกระจายรายได้
เพราะสามารถระดมทรัพยากรมาแกปั้ญหาได้ แต่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะท่ีมีส่วน
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เก่ียวขอ้งกบันโยบายทางสังคมและการจดัสรรทรัพยากรในพื้นท่ีโดยตรง องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจึงมีความส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการกระจายรายไดด้ว้ยเช่นกนั 

3) การจดัสรรทรัพยากร การท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ เลือกบริการสาธารณะไดเ้องตามขอ้จ ากดัของทรัพยากร และการให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจผา่นการเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนัระหวา่งความ
ตอ้งการบริการสาธารณะของประชาชนกบัขนาดของงบประมาณท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี 

มิติท่ีสอง ทางรัฐศาสตร์ 
1) ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัประชาธิปไตย

ทางตรง จากเดิมท่ีนกัการเมืองอาชีพและขา้ราชการประจ าท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะดา้นเป็น
ผูข้บัเคล่ือนการบริหารจดัการ แต่ปัจจุบนัได้พฒันาไปสู่ประชาธิปไตยทางตรง ประชาชนและ
องคก์รสาธารณะสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะของ
ทอ้งถ่ิน 

2) หลกัการพึ่งตนเอง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีอ านาจการปกครอง
ของตนเองและให้ความเป็นอิสระทางการคลงั ไม่ควรจ ากดัสิทธิการจดัเก็บภาษีและการจดัหา
รายได ้เพื่อให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดับริการสาธารณะและเลือกด าเนินกิจกรรม
สาธารณะไดต้ามความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

3) หลักความเป็นเจ้าของ รัฐบาลระดับชาติควรให้อ านาจในการด าเนิน
กิจกรรมทางสาธารณะให้กวา้งท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อรับประกนัความเป็นเจ้าของพื้นท่ี ของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถตดัสินใจความตอ้งการเชิงนโยบายต่อการบริหารกิจการสาธารณะ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตนเองไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม (2522: 11-17) ไดใ้ห้เหตุผลสนบัสนุนการกระจายอ านาจ
ทางการคลงัวา่เป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่องและความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีรัฐบาลกลาง
รวบรวมอ านาจทางการคลังไวม้ากเกินไป จึงจ าเป็นต้องมีการจดัระบบการปกครองท่ีมีการ
กระจายอ านาจทางการคลงั และกระจายอ านาจการปกครองให้แก่ทอ้งถ่ินมากข้ึน เพื่อเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมต่อชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากเหตุ
ผลไดส้องดา้นดงัน้ี 

1) เหตุผลและขอ้สนบัสนุนในทางเศรษฐกิจ การกระจายอ านาจทางการคลงัเปิด
โอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินสามารถก าหนดบริการสาธารณะของตนเอง มีขอ้สนบัสนุนทาง
เศรษฐกิจดงัน้ี  

(1) ประสิทธิภาพในการจดัสรรบริการสาธารณะบางอยา่ง สินคา้หรือบริการ
สาธารณะต่างๆ ท่ีผลิตข้ึนในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีมีขอบเขตของการแผข่ยาย (Spillovers) อนัจ ากดั เช่น 
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ถนนท่ีใช้ในการคมนาคมภายในทอ้งถ่ิน บริการดบัเพลิง สวนสาธารณะ การก าจดัขยะ เป็นตน้ 
รัฐบาลกลางจะไม่สามารถจดัสรรสินคา้สาธารณะหรือบริการเหล่าน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพได้
ดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจาก ประการแรก รัฐบาลท้องถ่ินย่อมทราบถึงความ
ตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดดี้กว่ารัฐบาลกลาง ดงันั้นเม่ือปล่อยให้ทอ้งถ่ินเป็นผูเ้ขา้มามี
บทบาทในการจดัสรรบริการส าหรับท้องถ่ินแล้ว ย่อมจะท าให้บริการท่ีผลิตข้ึนนั้นสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดดี้ท่ีสุด ประการท่ีสอง รัฐบาลทอ้งถ่ินสามารถปรับการ
ใชจ่้ายของตนเองให้เขา้กบัฐานะทางการเงินและความเสียสละของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
เหมาะสม โดยหลักการแล้ว รายจ่ายในการผลิตสินคา้สาธารณะหรือบริการต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
จะต้องมาจากเงินภาษีอากรของประชาชนในท้องถ่ินนั้ นด้วย หลักการดังกล่าวจะช่วยให้
ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินพิจารณาว่า ทอ้งถ่ินของตนเองควรจะมีสินคา้สาธารณะหรือบริการ
อะไรบา้ง และประชาชนจะแบกรับภาระค่าใชจ่้ายอยา่งไร จากลกัษณะดงักล่าว จะเป็นการแบ่งเบา
ภาระในการจดัสรรสินคา้สาธารณะของรัฐบาลกลาง และจะช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประการท่ีสาม การผลิตสินค้าสาธารณะหรือบริการแต่ละชนิดนั้นย่อม
จะตอ้งค านึงถึงขนาดหรือก าลงัการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด ท่ีจะท าให้ตน้ทุนโดยเฉล่ียของ
การผลิตต ่าท่ีสุด ในกรณีท่ีขนาดของตวัเมืองเล็กหรือใหญ่เกินไปยอ่มจะท าใหต้น้ทุนโดยเฉล่ียของ
การผลิตบริการแต่ละหน่วยสูงเกินไป ปัญหาดงักล่าวอาจแก้ไขได้ดว้ยการส่งเสริมการกระจาย
อ านาจทางการคลงัสู่ทอ้งถ่ิน โดยพยายามส่งเสริมใหมี้เมืองขนาดกลางให้เมืองมีขนาดท่ีเหมาะสม 
และพยายามจ ากดัการขยายตวัของเมืองท่ีมีประชากรมากเกินไป 

(2) ช่วยให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีโดยสมคัรใจมากข้ึน การเปิด
โอกาสให้ประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดบริการสาธารณะ 
นอกจากจะช่วยให้การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแลว้ ยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดจิตส านึกในการเสียภาษี (Tax Conciousness) ของประชาชน เพราะประชาชน
ผูเ้สียภาษีจะรู้วา่เงินภาษีอากรต่างๆ ท่ีตนเองไดเ้สียไปนั้น ถูกน าไปใชท้  าอะไร และส่งผลกลบัมาสู่
ตนเองและทอ้งถ่ินอยา่งไร ในกรณีเช่นน้ีย่อมจะท าให้ความสมคัรใจในการเสียภาษีแก่ทอ้งถ่ินมี
มากข้ึน  

2) เหตุผลและข้อสนับสนุนทางการเมือง ข้อสนับสนุนทางการเมืองในการ
กระจายอ านาจการปกครองและอ านาจทางการคลงัให้แก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน นอกจากจะเป็น
วธีิการท่ีช่วยแกไ้ขขอ้บกพร่องของการรวบรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลางมากเกินไป และเป็นการแบ่ง
เบาภาระของรัฐบาลกลางดว้ยแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดผลดีทางการเมืองท่ีส าคญัดงัน้ี 

(1) เป็นรากฐานของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย หลกัการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อการ
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ปกครองและการบริหารประเทศมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ซ่ึงการส่งเสริมการกระจายอ านาจการ
ปกครองให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะสามารถท าได้ดีท่ีสุด พิจารณาได้สามประการ 
ประการแรก การปกครองในระดบัทอ้งถ่ิน ประชาชนในทอ้งถ่ินจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ปกครองทอ้งถ่ินของตนเอง โดยผ่านการเลือกตั้ง เพื่อเลือกผูแ้ทนของตนเขา้ไปบริหารงานเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมต่อทอ้งถ่ิน และยงัเปิดโอกาสให้มีการถ่ายเทผูน้ าท่ีบริหารงานทอ้งถ่ิน ใน
กรณีท่ีผูบ้ริหารงานทอ้งถ่ินขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประชาชนสามารถปลดผูบ้ริหาร
ดงักล่าวออกโดยวิธีการเลือกตั้ง ประการท่ีสอง เป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้รัฐบาลทอ้งถ่ินได้มี
โอกาสใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงจะท าใหท้ราบถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถ่ินไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยใหก้ารใชจ่้ายเงินงบประมาณเป็นไปอยา่งเหมาะสม และประการท่ี
สามเม่ือรัฐบาลไดมี้การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ จะเป็นการช่วยแบ่ง
เบาภาระการบริหารของรัฐบาลกลาง ซ่ึงรัฐบาลกลางจะหันมาแก้ปัญหาส่วนรวมของชาติได้ดี
ยิง่ข้ึน 

(2) เป็นรากฐานในการฝึกผูน้ าทางการเมืองของประเทศ การเปิดโอกาสให้
ประชาชนในแต่ละทอ้งถ่ินไดมี้ส่วนรับผิดชอบในกิจการทอ้งถ่ินของตนนั้น เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะช่วย
ฝึกฝนและสร้างผูน้ าทางการเมืองและผูน้ าบริหารงานสาธารณะในระดบัต่างๆ จะเป็นการแกไ้ข
การขาดแคลนผูน้ าทางการเมืองท่ีมีความสามารถและมีความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงการกระจายอ านาจ
จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีความสนใจทางการเมือง เสนอตวัเข้ารับใช้สังคม เพื่อ
พิสูจน์ความสามารถและความซ่ือสัตยข์องตน อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในทอ้งถ่ิน
ช่วยกนัสอดส่องพฤติกรรมและผลงานของนกัการเมืองในระดบัต่างๆ ท าให้เกิดการสร้างผูน้ าทาง
การเมืองท่ีมีคุณภาพไดเ้ป็นจ านวนมาก  

ธเนศวร์ เจริญเมือง (2540: 235) ไดใ้หเ้หตุผลในการกระจายอ านาจทางการคลงัโดยกล่าววา่ 
 

เพื่อใหก้ารปกครองทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในทอ้งถ่ิน
และยกระดบัคุณภาพชีวิตของชุมชนได ้ความเป็นอิสระทางการคลงัเป็นปัจจยัท่ี
มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับการปกครองทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีเหตุผลส่ีประการ ประการ
แรก รัฐบาลกลางไม่สามารถผูกขาดการตัดสินใจไวท่ี้ส่วนกลางได้ เน่ืองจาก
รัฐบาลกลางมีนโยบายและปัญหาระดับชาติมากมายท่ีต้องรับผิดชอบ และ
ทอ้งถ่ินก็มีปัญหาท่ีอาจมีจ านวนมากและมีลกัษณะปัญหาท่ีหลากหลายแตกต่าง
กนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน และรัฐบาลกลางก็ไม่อาจกุมขอ้มูลไดทุ้กๆ ดา้นอย่าง
ทันท่วงที เพราะข้อมูลย่อมมีมากทั้ งปริมาณและมีการเปล่ียนแปลงตาม
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สถานการณ์ในแต่ละทอ้งถ่ิน ประการท่ีสอง ทอ้งถ่ินไม่เพียงแต่อยูใ่กลชิ้ดขอ้มูล 
เขา้ใจเร่ืองราวและปัญหาต่างๆ ในทอ้งถ่ินไดดี้ อีกทั้งยงัเป็นเจา้ของสถานท่ี 
ปฏิบติัการใดๆ ท่ีจะเกิดข้ึนก็จะส่งผลต่อพื้นท่ีดงักล่าว การตดัสินใจใดๆจึงควร
เป็นของทอ้งถ่ิน ประการท่ีสาม อิสรภาพทางการคลงัของทอ้งถ่ินจะช่วยให้คน
ในทอ้งถ่ินมีความต่ืนตวัทางการเมืองและระดบัของส านึกทอ้งถ่ินเพิ่มสูงข้ึน มี
จิตส านึกในการเสียภาษีเพื่อท้องถ่ินมากข้ึน เป็นการพฒันาการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพฒันาชุมชนและประเทศใน
ระยะยาว ประการสุดท้าย อิสรภาพทางการคลังจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือมีการ
กระจายอ านาจหรือการปกครองตนเองแบบประชาธิปไตยส าหรับทอ้งถ่ิน 
 
การปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดข้ึนจากแนวคิดการปกครองตนเองของประชาชนตาม

หลกัการกระจายอ านาจของระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลของทุกประเทศ มีหน้าท่ีหลกัท่ี
ส าคญัประการหน่ึงคือการจดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่การ
จดับริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ครอบคลุมทั้งประเทศนั้นอาจก่อให้เกิดปัญหามากมาย 
ดงันั้นรัฐบาลจึงตอ้งมีการแบ่งปันอ านาจทางการบริหาร โดยการกระจายอ านาจทางการเมืองให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้สามารถปฏิบติัภาระหน้าท่ีในการจดับริการสาธารณะได้
สอดคลอ้งกบัแต่ละทอ้งถ่ิน การท่ีรัฐบาลทอ้งถ่ินจะสามารถปฏิบติัตามหนา้ท่ีไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
ย่อมข้ึนอยู่กับรายได้เป็นส าคญั ดังนั้นการกระจายอ านาจทางการคลังต้องมีความเพียงพอให้
ทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติัตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งสมบูรณ์ (Wit, 1961: 3-4) 

กล่าวโดยสรุป การกระจายอ านาจทางการคลัง คือ การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับผิดชอบ ให้มีอิสระในการผลิตสินคา้สาธารณะ และการบริการ ท่ีรัฐบาล
กลางมอบหมายให้ มีการถ่ายโอนอ านาจในการหารายไดด้ว้ยตนเองผ่านกฎหมายท่ีรัฐบาลกลาง
ก าหนด และรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน การจดัสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ มีการพึ่งพาตนเอง และให้ประชาชนมีอิสระ
ในการขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะไดด้ว้ยตนเอง ผา่นการเลือกตั้งในทอ้งถ่ิน อีกทั้งการกระจาย
อ านาจยงัเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และสามารถท าให้มี
การกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินไดอี้กทางหน่ึง  
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2.5  ทฤษฎคีวามพยายามในการจัดเกบ็ภาษี  
  

รายไดจ้ากภาษีอากรของรัฐบาลนั้น นอกจากจะข้ึนอยู่กบัความสามารถในการเสียภาษี
ของประชาชนและปัจจยัต่างๆ แลว้ยงัข้ึนอยูก่บัความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) ของ
รัฐบาลอีกดว้ย ถา้รัฐบาลมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีท่ีสูงหรือมีการบริหารจดัการท่ีดีแลว้
ยอ่มท าใหรั้ฐบาลนั้นสามารถเก็บภาษีไดม้ากตามไปดว้ย  

ความพยายามในการจดัเก็บภาษีอากรหมายถึง การเปรียบเทียบภาษีอากรท่ีคาดว่าจะเก็บ
ได้กับรายได้จากภาษีอากรท่ีจดัเก็บได้จริง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี
เรียกวา่ ดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort Index) ดชันีดงักล่าวสามารถแสดงใน
รูปสมการไดด้งัน้ี (Chelliah and Sinha, 1982: 7) 

 
Ei        =       Ti /  

 
โดยท่ี Ei  คือ ดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) 

                      Ti  คือ รายไดจ้ากภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริง  
                       คือ รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีค านวณข้ึนหรือรายไดจ้ากภาษีท่ีควรจะเก็บได ้ 

 
สูตรการค านวณดงักล่าวสามารถวเิคราะห์ไดว้า่ 
ถา้ค่าท่ีค  านวณไดม้ากกว่า 1 หมายถึง รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล

เก็บไดจ้ริงมีค่ามากกวา่ภาษีท่ีควรจะเก็บได ้แสดงให้เห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นมีความ
พยายามในการจดัเก็บภาษีมาก  

ถา้ค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 1 หมายถึง รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
นั้นจดัเก็บไดจ้ริงมีค่าเท่ากบัภาษีท่ีควรจะเก็บได ้และถา้ยิง่มีค่ามากกวา่ 1 เท่าใด ยิ่งแสดงให้เห็นวา่
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้นมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีมากข้ึนเร่ือยๆ 

ถา้ค่าท่ีค  านวณได้มีค่าน้อยกว่า 1 หมายถึง รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลจดัเก็บไดจ้ริงมีค่านอ้ยกวา่ภาษีท่ีควรจะเก็บได ้แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น
มีความพยายามในการจดัเก็บภาษีนอ้ย และถา้ยิ่งมีค่านอ้ยกวา่ 1 เท่าใด ยิ่งแสดงให้เห็นวา่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้นมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีนอ้ยลงเร่ือยๆ  

การค านวณหาภาษีท่ีควรจะเก็บไดมี้สูตรในการค านวณดงัน้ี (ขนิษฐา กรพิพฒัน์, 2546: 
12-14) 
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1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ่ึงจะแยกออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ ส่วนท่ีเป็นห้องเช่า 
กบัส่วนท่ีเป็นโรงงาน  

ภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเก็บจากหอ้งเช่า   = ค่ารายปี x 12.5% 
ค่ารายปีของหอ้งเช่า = ค่าเช่า x จ านวนหอ้ง x 12 เดือน 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเก็บจากโรงงาน  = ค่ารายปี x 12.5% 
ค่ารายปีของโรงงาน                                = พื้นท่ี x ค่าเช่าต่อตารางเมตร x 12 เดือน 

น าภาษีโรงเรือนและท่ีดินทั้งสองส่วนมารวมกนัจะไดภ้าษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีควรจะเก็บได ้
2)  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี                   = พื้นท่ี (ไร่) x อตัราภาษี 
3)  ภาษีป้าย แยกตามประเภทป้ายท่ีจดัเก็บได ้3 ประเภทคือ 
ป้ายท่ีมีอกัษรไทยลว้น คิดอตัรา 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายท่ีมีอกัษรไทยปนกบัภาษาต่างประเทศและหรือปนกบัภาพ คิดอตัรา 20 บาท

ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
ป้ายท่ีไม่มีอกัษรไทยหรือป้ายท่ีมีอกัษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยูใ่ตห้รือต ่ากว่า

อกัษรต่างประเทศ คิดอตัรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร 
 สูตรในการค านวณคือ ภาษีป้าย  =  จ านวนพื้นท่ีป้าย x อตัราภาษี  
เม่ือค านวณในแต่ละประเภทแลว้ น าค่าท่ีไดม้ารวมกนัเป็นภาษีป้ายท่ีควรจะเก็บได ้

อีกหน่ึงแนวคิดในการวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) จะค านวณ
โดยใชร้ายไดจ้ากภาษีท่ีจดัเก็บจริงหารดว้ยรายไดจ้ากภาษีท่ีควรจะเก็บได ้ภายใตส้ภาพเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเป็นอยู่ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีคือการ
เปรียบเทียบระหวา่งภาษีท่ีเก็บไดจ้ริงกบัภาษีท่ีควรจะเก็บได ้(Musgrave, 1980: 545-547) สามารถ
เป็นเขียนสูตรค านวณไดด้งัน้ีคือ  
 
ดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษี = จ านวนเงินจากภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริง 
           จ  านวนเงินจากภาษีท่ีคาดวา่จะเก็บได ้

 
ตวัช้ีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี มีความส าคญัเน่ืองจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการผลิตสาธารณูปโภคและให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ จึง
จ าเป็นตอ้งมีปัจจยัน าเข้า (Input) ท่ีเพียงพอในการให้บริการสาธารณะ ซ่ึงรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาจากหลายแหล่ง ทั้งรายไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง รายไดท่ี้รัฐบาลจดัเก็บแลว้
แบ่งให้ เงินอุดหนุนท่ีจดัสรรมาจากรัฐบาลกลาง ในท่ีน้ีตวัช้ีวดัท่ีจะน ามาใช้ไดคื้อตวัช้ีวดัความ
พยายามในการจัดเก็บภาษี ซ่ึงจะสะท้อนถึงความพยายามในการหาปัจจัยน าเข้าเพื่อผลิต
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สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไดอ้ยา่งพอเพียงและมีคุณภาพ (ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และคณะ, 
2547: 42-43) ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายไดมี้ดงัตารางท่ี 2.1  
 
ตารางที ่2.1  ตวัช้ีวดัในการจดัเก็บรายได ้
 

ประเด็นในการวดั ตัวช้ีวดั หลกัการ 
ภาพรวมในการจดัเก็บรายได ้ 1) มีการจดัท าแผนท่ีภาษี 

2) ร้อยละของรายได้จาก
ภาษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บต่อ
รายไดจ้ากภาษีท่ีประมาณ
ก า ร ไ ว้ ใ น เ อ ก ส า ร
งบประมาณ 
 

พิจารณาจาก 1) ความสามารถใน
การจัดเก็บภาษีและรายได้อ่ืนท่ี
ไม่ใช่ภาษี 2) ความพยายามในการ
จดัเก็บภาษี 3) ประสิทธิภาพในการ
จดัเก็บภาษี 

การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1) ร้อยละของภาษีโรงเรือน
และท่ีดินท่ีจดัเก็บไดจ้ริง
ต่อภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ท่ีตอ้งจดัเก็บ 
 

พิจารณาจาก 1) ความสามารถใน
การจดัเก็บภาษี 2) ความพยายามใน
การจดัเก็บภาษี 

การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 1) ร้อยละของภาษีบ า รุ ง
ทอ้งท่ีท่ีจดัเก็บได้จริงต่อ
ภาษีบ า รุงท้อง ท่ี ท่ีต้อง
จดัเก็บ 

พิจารณาจาก 1) ความสามารถใน
การจดัเก็บภาษี 2) ความพยายามใน
การจดัเก็บภาษี 

การจดัเก็บภาษีป้าย 1) ร้อยละของภาษี ป้ าย ท่ี
จดัเก็บไดจ้ริงต่อภาษีป้าย
ท่ีตอ้งจดัเก็บ 

พิจารณาจาก 1) ความสามารถใน
การจดัเก็บภาษี 2) ความพยายามใน
การจดัเก็บภาษี 

 
แหล่งทีม่า:  ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ และคณะ, 2547: 50-51. 
  

กล่าวโดยสรุปการวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีคือ การเปรียบเทียบระหว่างภาษีท่ี
เก็บไดก้บัภาษีท่ีควรจะเก็บไดส้ภาพปกติ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง กล่าวคือค่าความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีคือการเปรียบเทียบระหวา่งภาษีท่ีเก็บไดจ้ริงกบัภาษีท่ีควรจะเก็บได ้
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2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  

สรญา ขอ้เพชร (2547) ศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจดัเก็บภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยแบ่งเกณฑ์ตามภูมิศาสตร์ ตามจ านวนรายได ้และตาม
จ านวนโรงเรือน ผลการศึกษาพบวา่การบริหารการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินของเทศบาลท่ีได้
ท าการจดัเก็บ เป็นภาษีท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจดัเก็บใกลเ้คียงกนั คือ ภาคกลางมีดชันีช้ีวดั
ประสิทธิภาพเท่ากบั 6.31 ภาคเหนือมีดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพเท่ากบั 6.31 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
ประสิทธิภาพช้ีวดัเท่ากบั 2.59 ภาคตะวนัตกมีดชันีช้ีวดัประสิทธิภาพเท่ากบั 4.61 ภาคใตมี้ดชันีช้ี
วดัประสิทธิภาพเท่ากบั 3.06 ในการบริหารการจดัเก็บภาษีประเภทน้ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
เสริมสร้างใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้เพื่อให้ทอ้งถ่ินสามารถมีรายไดม้าจดัการ
บริหารภายในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากข้ึน 
 บุญเก้ือ บุญเกิด (2545) ศึกษาวิจยัเร่ืองการบริหารการเงินการคลงัขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวดัสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพและความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล มี 3 แห่ง มี
รายไดจ้ากภาษีเพียงร้อยละ 3.5-31.5 ของรายไดร้วม และปริมาณรายไดจ้ากภาษีแต่ละประเภทของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งแตกต่างกนัแมจ้ะอยู่ในระดบัชั้นเดียวกนั ประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลชั้น 1 จดัเก็บไดใ้กลเ้คียงกนั องค์การบริหารส่วน
ต าบลชั้น 4 จดัเก็บไดแ้ตกต่างกนั การจดัการดา้นรายจ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มี
รายจ่ายในการด าเนินการน้อยกว่ารายจ่ายในการลงทุน และเป็นรายจ่ายด าเนินงานมากกว่าการ
จดับริการ และรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อหัวประชากรของแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
แตกต่างกนั 
 ฐิติมา จนัทรวิสิทธ์ิ (2553) ศึกษาวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์งบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลไผ่กองดิน อ าเภอบางปลาม้า จังหวดัสุพรรณบุรี ผล
การศึกษาพบว่า รายรับของเทศบาลต าบลไผ่กองดินมากท่ีสุดคือหมวดภาษีอากร รายจ่ายของ
เทศบาลต าบลไผ่กองดิน มากท่ีสุดคือรายจ่ายประจ า ถ้าพิจารณาตามยุทธศาสตร์ มากท่ีสุดคือ 
ยุทธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหาร ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อรายรับคือ จ านวนครัวเรือนมี
อิทธิพลต่อภาษีสรรพสามิตและเงินอุดหนุน ส่วนจ านวนประชากรและความหนาแน่นมีอิทธิพล
ต่อภาษีแบ่ง ปัจจยัท่ีมีผลต่อรายจ่ายคือ จ านวนครัวเรือน มีอิทธิพลต่อรายจ่ายงบกลางและรายจ่าย
ประจ า 
 ปิยธิดา โคกโพธ์ิ (2555) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลนิคมค าสร้อย ผลการศึกษาพบวา่ เทศบาลนิคมค าสร้อยมีปัญหาทางการคลงัไดแ้ก่ 1) ปัญหา
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ดา้นการจดัหารายได ้เทศบาลยงัมีการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐอยู่มาก เทศบาลไดรั้บการจดัหา
รายได้ พบว่าเทศบาลยงัมีการพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่มาก เทศบาลได้รับการจดัสรร
งบประมาณจากรัฐนอ้ยลงแต่ไดรั้บภากิจมากข้ึนส่งผลให้งบประมาณไม่พอต่อรายจ่าย 2) ปัญหา
ดา้นการคลงัพบว่า สมาชิกสภาเทศบาลยงัไม่เขา้ใจกระบวนการบริหารงบประมาณ การจดัท า
งบประมาณยงัเป็นรายจ่ายประจ า ยงัไม่มีการจ่ายในงบลงทุน 3) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานการคลงัทอ้งถ่ินและการเล่ียงภาษีของประชาชน  
 วาทินี แกว้ทบัทิม (2551) ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาโครงสร้างรายรับ รายจ่ายและการวดั
ความพยายามในการจดัเก็บภาษีของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้าง
รายรับ รายจ่ายของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามพบวา่ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีรายไดจ้ากเงิน
อุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดสรรให้มากท่ีสุด รองลงมาคือรายได้จากภาษี ส่วนภาษีท่ีเทศบาลเมือง
สมุทรสงครามจดัเก็บเองมีสัดส่วนต ่าเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากภาษีทั้งหมด และจากการวดัความ
พยายามในการจดัเก็บภาษีทั้งสามประเภทท่ีเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีค่อนขา้งสูง ท าให้รายไดจ้ากภาษีท่ีเกิดข้ึนจริงมากกวา่ท่ีคาดวา่จะเก็บได ้ดงันั้นการท่ี
เทศบาลยงัคงพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอาจไม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการให้เทศบาลเพิ่มความ
พยายามในการจดัเก็บภาษี ซ่ึงการแกไ้ขอาจท าไดโ้ดยการลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น หรือเพิ่มช่องทาง
หารายไดอ่ื้นๆ ของเทศบาลใหม้ากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 นฤมล เฉลิมบุญ (2548) ศึกษาวิจยัเร่ืองความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าผลการวิเคราะห์ความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีและล า ดบัท่ีความพยายามในการจดัเก็บภาษีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535-2545 โดยวิธีการ
สมการถดถอยและวิธีระบบภาษีแทน ปรากฏวา่ ค่าดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษีอากร 
และล าดบัท่ีความพยายามในการจดัเก็บภาษีอากรประเภทต่างๆ มีค่าแตกต่างกนัพอสมควร แต่มี
แนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงหน่วยจดัเก็บภาษี โดยมีองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา้มามีบทบาทเพิ่มเติมในการจดัเก็บภาษีทั้ง 4 ประเภท จากผลการวิเคราะห์ค่า
ดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษีพบวา่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ค่าดชันีความพยายามใน
การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้าย มีแนวโนม้สูงข้ึน และส่วนใหญ่มี
ค่าดชันีความพยายามสูงกวา่เกณฑเ์ฉล่ียปานกลาง แต่ในส่วนของอากรฆ่าสัตวพ์บวา่ค่าดชันีความ
พยายามในการจดัเก็บมีแนวโนม้ลดลง แสดงให้เห็นว่าการมอบอ านาจหนา้ท่ีในการจดัเก็บภาษี
ให้กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีส่วนร่วม มีส่วนท า ให้ค่าดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้ายมีค่าสูงข้ึนแต่ค่าดชันีความพยายามในการจดัเก็บ
อากรฆ่าสัตวมี์ค่าลดลง 
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 ขนิษฐา กรพิพฒัน์ (2546) ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษารายได ้รายจ่าย และวดัความพยายาม
ในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดันครปฐม ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วน
ภาษีอากรท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเองต่อรายไดท้ั้งหมดของจงัหวดันครปฐมมีสัดส่วน
ค่อนขา้งต ่า คิดเป็นร้อยละ 6.51 และองคก์ารบริหารส่วนต าบลชั้น 1 มีสัดส่วนรายไดจ้ากภาษี
อากรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเองต่อรายไดท้ั้งหมดสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 21.91 ต ่าสุด
ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลชั้น 5 ร้อยละ 3.76 เม่ือแยกวิเคราะห์ตามประเภทภาษีท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย 
และอากรฆ่าสัตวผ์ลปรากฏว่า ภาษีอากรท่ีจงัหวดันครปฐมจดัเก็บเองได้มากท่ีสุด คือ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน คิดเป็นร้อยละ 62.99 ของรายไดภ้าษีอากรทั้งหมด โดยองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลชั้น 1 มีสัดส่วนรายไดภ้าษีโรงเรือนและท่ีดินต่อภาษีอากรท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
จดัเก็บเองสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 83.73 ภาษีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดันครปฐมจดัเก็บเอง
ไดม้ากเป็นอนัดบัสอง ไดแ้ก่ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลชั้น 5 มีสัดส่วนรายได้
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีต่อภาษีอากรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเองสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 32.95 
ส่วนภาษีอากรท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดันครปฐมจดัเก็บเองไดต้  ่าสุดคือ อากรฆ่าสัตว ์
ในการวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 3 ประเภทคือภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้าย โดยใชด้ชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษี คือ
อตัราส่วนระหวา่งรายไดจ้ากภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริงกบัรายไดจ้ากภาษีท่ีควรจะเก็บได ้โดยคดัเลือก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาขนาดละ 2 กลุ่มตวัอย่างพบว่า ความพยายามในการจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดินในแต่ละชั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีน้อย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีค่า
ดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินสูงท่ีสุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขิง 
ร้อยละ 67 ต ่าสุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบลสามควายเผือก และองค์การบริหารส่วนต าบล
โพรงมะเด่ือ ร้อยละ 53 ความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้าย มีความแตกต่างค่าดชันีความพยายาม
ในการจดัเก็บภาษีป้ายในแต่ละชั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลนอ้ย องค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมี
ค่าดชันีความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายสูงสุดคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตลาด ร้อยละ 
39 และต ่าสุดคือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรงมะเด่ือ ร้อยละ 5 ความพยายามในการจดัเก็บภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล มีความแตกต่างระหวา่งค่าดชันีความพยายามในการจดัเก็บ
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในแต่ละชั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลนอ้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีค่าดชันี
ความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีสูงสุด ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ขิง ร้อยละ 90 
และค่าดชันีต ่าสุด ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยายหอม องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพรง
มะเด่ือ และองคก์ารบริหารหนองดินแดง ร้อยละ 71 เท่ากนั 



 
บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิวจิยั 

  
 การศึกษาวิจัย เร่ือง ความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัมุ่งเน้นศึกษาถึงความพยายามในการจดัเก็บภาษี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในแต่ละปี โดยการศึกษาน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เป็นหลกั  

สามารถแสดงรายละเอียดของระเบียบวธีิวจิยัไดด้งัน้ี 
 3.1  วธีิการวจิยั 
 3.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.4  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
3.1  วธิีการวจิัย 
  

การศึกษาวจิยัเร่ืองการศึกษาความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัไดเ้ลือกวธีิการวจิยัดงัน้ี 

การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายไดข้ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 เป็นตน้ การวิจยัเชิง
สัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลได้แก่ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
หวัหนา้ฝ่ายการคลงั และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 
3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
  

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาใชจ้งัหวดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัปทุมธานีเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง เน่ืองจากจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดขนาดใหญ่อยู่ในเขตปริมณฑล ซ่ึงอยู่ใกล้
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กรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นศูนยก์ลางในการปกครองและศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความ
เป็นเมืองสูง มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีความเป็นเกษตรกรรมผสมอยู่ และเป็น
จงัหวดัท่ีมีองค์การบริหารส่วนต าบลครบทุกขนาดจึงสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้ผูศึ้กษาใช้วิธี
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามขนาดขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล ตามการแบ่งขนาดของส านกังานการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (สกถ.) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 2) องค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลางและ 3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก โดยจะท าการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งขนาดละ 2 แห่ง โดยแต่ละแห่งมีความเป็นเมืองและสภาพเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั รวมเป็น 6 
แห่ง แต่ละแห่งอยูใ่นจงัหวดัปทุมธานีทั้งหมด กลุ่มตวัอยา่งมีทั้งหมดดงัน้ี  

1)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน และ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูด ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีความแตกต่างกนัใน
บริบทของพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงินอยู่ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว ส่วนองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางพูดท่ีอยู่ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงินอยู่
ใกลศู้นยก์ลางของจงัหวดั และมีสภาพความเป็นเมืองสูงกวา่ในขณะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อ
เงินมีความเป็นเกษตรกรรมมากกวา่        

2)  องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั 
แต่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามมีสภาพความเป็นเมือง และขนาดเศรษฐกิจ ท่ีใหญ่กว่า
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้มาก แตกต่างจากองคก์ารบริหารคลองหา้ท่ีพื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเติบโตชา้กวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสาม    

3)  องค์การบริการส่วนต าบลขนาดใหญ่ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี 
และองค์การบริการส่วนต าบลบึงค าพร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่เหมือนกนั แต่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีสภาพความเป็น
เมืองสูงกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ีมาก เน่ืองจากอยู่มีพื้นท่ีติดกบักรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ ท าให้มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มาก มีประชากรอยูอ่ย่างหนาแน่น 
และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี    
 

3.3  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ขอ้มูลทุติยภูมิท่ีได ้คือการจดัเก็บภาษีท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล และภาษีท่ีควรจะเก็บได ้
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาประมวลหาความ
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พยายามในการจดัเก็บภาษีผา่นสูตรการหาความพยายามในการจดัเก็บภาษี แลว้จึงน าค่าความพยายาม
ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกนัซ่ึงมีขนาดท่ีแตกต่างกนัและน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา และสัมภาษณ์ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งเพื่อหาเหตุผลเพิ่มเติม  
 

3.4  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
  

กรอบแนวคิดการศึกษาเร่ืองความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี ประกอบไปดว้ยประเด็นต่อไปน้ี  

1)  ความพยายามในการจดัเก็บภาษีหมายถึง หมายถึง การเปรียบเทียบภาษีอากรท่ี
ควรจะเก็บไดก้บัรายไดจ้ากภาษีอากรท่ีจดัเก็บไดจ้ริง ตวัเลขท่ีไดจ้ากการค านวณคือสัดส่วนระหวา่ง
ภาษีท่ีจัดเก็บได้จริงกับภาษีท่ีควรจะเก็บได้ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษี 
เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความพยายามในการจดัเก็บภาษีเรียกว่า ดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี 
(Tax Effort Index) ความพยายามในการจดัเก็บภาษีค านวณไดจ้าก (Chelliah and Sinha, 1982: 7) 

 
Ei        =       Ti /  

 
โดยท่ี E  คือ ดชันีวดัความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) 

Ti  คือ รายไดจ้ากภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริง  
 คือ รายไดจ้ากภาษีอากรท่ีค านวณข้ึนหรือรายไดจ้ากภาษีท่ีควรจะเก็บได ้ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีภาษีท่ีน ามาค านวณหาความพยายามในการจดัเก็บภาษีไดแ้ก่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีป้าย 

2)  การเปรียบเทียบความพยายามในการจดัเก็บภาษี ใช้ตวัแปรขนาดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นตวัเปรียบเทียบหาความแตกต่างของความพยายามในการจดัเก็บภาษี ซ่ึงมี
หลกัเกณฑก์ารแบ่งขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 

ส านกังานการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(สกถ.) ไดมี้การแบ่ง
ขนาดองค์การบริหารส่วนต าบลจากเดิมท่ีเคยแบ่งองค์การบริหารส่วนต าบลออกเป็น 5 ชั้น มีการ
ปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์ใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและ 3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก โดยพิจารณา
ตามหลกัเกณฑ์ส าคญั 5 ประการดงัน้ี (ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี, 2554: 8-9) 1) เกณฑ์ระดบั
รายได ้ 2) เกณฑ์ตวัช้ีวดัดา้นค่าใชจ่้ายบุคลากร 3) เกณฑ์ตวัช้ีวดัดา้นเศรษฐกิจและสังคม 4) เกณฑ์
ตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติั 5) เกณฑต์วัช้ีวดัดา้นธรรมาภิบาล 
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จากเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มคือ 
กลุ่มท่ี 1 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

เงิน องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพดู 
กลุ่มท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้ 
กลุ่มท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย 
 
  
  
 
 
                                                                                                   
  
 

 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

ขนาดขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล 
 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก 

-องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 

-องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 

 

ความพยายามในการจดัเก็บภาษี 

 

-ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

-ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

-ภาษีป้าย 



 
 

 
บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
 บทน้ีจะน ำเสนอผลของกำรศึกษำ โครงสร้ำงรำยรับ กำรเปล่ียนแปลงระดบัรำยรับ ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล และควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลของ
กลุ่มตวัอยำ่งทั้ง 6 แห่ง โดยแบ่งตำมขนำดขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ีมีขนำดแตกต่ำงกนั โดย
อำศยัขอ้มูลทุติยภูมิท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละแห่งไดท้  ำกำรรวบรวมไว ้ขอ้มูลท่ีน ำมำใชเ้ป็น
ขอ้มูลในกำรจดัเก็บภำษีและขอ้มูลภำษีอำกรท่ีควรจดัเก็บได ้ท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจดัท ำไว้
สำมปียอ้นหลงั กำรศึกษำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ผูศึ้กษำได้
ท ำกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้งในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละแห่ง
เพิ่มเติมเพื่อหำเหตุผลและปัญหำท่ีก่อให้เกิดควำมแตกต่ำงกนัในควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษีของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแต่ละขนำด ซ่ึงรำยละเอียดของผลกำรศึกษำแสดงไดด้งัน้ี  

4.1   ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก 
4.2   ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง 
4.3   ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ 
4.4 เปรียบเทียบควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีขนำด

เท่ำกนั 
4.5  เปรียบเทียบควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีขนำด 

ต่ำงกนั 
 

4.1 ความพยายามในการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็ 
  

ผลกำรศึกษำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก กลุ่ม
ตวัอยำ่งท่ีน ำมำศึกษำไดแ้ก่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู 
ซ่ึงขอ้มูลรำยได้ท่ีน ำมำวิเครำะห์ในส่วนน้ีประกอบด้วย 1) โครงสร้ำงรำยได้ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลขนำดเล็ก 2) ภำษีอำกรท่ีจดัเก็บไดจ้ริงท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหนำ้ท่ีจดัเก็บ
ไดเ้อง 3) ภำษีอำกรท่ีควรจะเก็บไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ขอ้มูลท่ีน ำมำวิเครำะห์เป็นขอ้มูล
ยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2554 ถึงปีงบประมำณ 2556 ซ่ึงผลกำรวเิครำะห์มีดงัน้ี  
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4.1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงิน 
4.1.1.1  ขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน 

1)  ลกัษณะท่ีตั้ง อำณำเขตและเขตกำรปกครอง  
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล บ่อเงิน ตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดั

ปทุมธำนี อยูห่่ำงจำกอ ำเภอลำดหลุมแกว้ไปทำงทิศเหนือประมำณ 10 กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 
25.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 16,016 ไร่ ไดรั้บกำรยกฐำนะข้ึนเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบ่อเงิน เม่ือ
วนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ. 2539 (จดัตั้งคร้ังท่ี 2) ตำมพระรำชบญัญติัสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ. 2537 มีอำณำเขตกำรติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเตย อ ำเภอสำมโคก 
จงัหวดัปทุมธำนี และระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสิงหนำทกบั องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
คลองพระยำบนัลือ อ ำเภอลำดบวัหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแกว้ 
จงัหวดัปทุมธำนี 

ทิศใต ้ติดต่อกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลระแหง และองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนำ้ไม ้อ ำเภอลำดหลุมแกว้จงัหวดัปทุมธำนี 

ทิศตะวนัตก ติดต่อกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรำษฎร์นิยม อ ำเภอไทร
นอ้ย จงัหวดันนทบุรี 

2)  สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
เน่ืองจำกพื้นท่ีต ำบลบ่อ เงินส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีทำงภำคเกษตรกรรม และ

มีเพียงโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดกลำงเพียง 1 แห่ง ดงันั้น ประชำชนส่วนใหญ่จึงประกอบอำชีพ
ทำงดำ้นกำรเกษตร รับจำ้ง คำ้ขำยและรับรำชกำร ตำมล ำดบั ปัจจุบนัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อ
เงินมีประชำกรทั้งส้ิน 4,405 คน 

4.1.1.2  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน รำยรับ
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินสำมำรถแยกประเภทรำยรับไดด้งัน้ี 

1) ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น 
(1) ภำษีอำกรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินจดัเก็บเอง  
(2) ภำษีจดัสรรท่ีรัฐบำลเป็นผูจ้ดัเก็บแลว้แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบ่อเงิน 
2) รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น  

(1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
(2) รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 
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(3) รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์
(4) รำยไดเ้บด็เตล็ด 
(5) รำยไดจ้ำกทุน 
(6) เงินอุดหนุน 

ขอ้มูลรำยไดท้ั้งหมดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่4.1  โครงสร้ำงรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทของรายได้ ปีงบประมาณ 2554  ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ2556 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 651,030.28 1,027,435.76 860,134.05 
(ร้อยละ) (3.01) (4.47) (3.31) 
ภำษีจดัสรร 14,886,695.04 16,304,690.94 17,961,898.84 
(ร้อยละ) (68.74) (70.88) (69.13) 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี 904,743.51 490,233.29 1,115,124.51 
(ร้อยละ) (4.18) (2.13) (4.29) 
เงินอุดหนุน 5,215,341 5,181,326 6,045,610 
(ร้อยละ) (24.08) (22.52) (23.27) 
รวมรำยได ้ 21,657,809.83 23,003,686.19 25,982,767.40 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นวำ่รำยไดร้วมขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมีแนวโนม้

เพิ่มข้ึนทุกปี รำยไดส่้วนใหญ่จะมำจำก ภำษีจดัสรร ซ่ึงมีสัดส่วนมำกท่ีสุดในทุกๆปีงบประมำณโดย
ในปีงบประมำณ 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 68.74 ของรำยไดร้วมทั้งหมด ในปีงบประมำณ 2555 มี
สัดส่วนร้อยละ 70.88 ของรำยไดร้วมทั้งหมดและในปีงบประมำณ 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 69.13 
ของรำยไดร้วมทั้งหมด รำยไดท่ี้มีสัดส่วนรองลงมำคือเงินอุดหนุน ในปีงบประมำณ 2554 มีสัดส่วน
ท่ีร้อยละ 24.08 ของรำยไดท้ั้งหมด ในปีงบประมำณ 2555 มีสัดส่วนท่ีร้อยละ 22.52 ของรำยได้
ทั้งหมด และในปีงบประมำณ 2555 มีสัดส่วนท่ีร้อยละ 23.27 ของรำยไดท้ั้งหมด และรำยไดท่ี้
ทอ้งถ่ินสำมำรถจดัเก็บเองโดยน ำเอำรำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเองและรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีมำ
รวมกนัจะพบวำ่เป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดของรำยไดร้วม โดยในปีงบประมำณ 2554 จดัเก็บได ้เพียง
ร้อยละ 7.19 ของรำยไดท้ั้งหมด ในปีงบประมำณ 2555 จดัเก็บไดร้้อยละ 6.6 ของรำยไดท้ั้งหมด 
และในปีงบประมำณ 2556 จดัเก็บได ้ร้อยละ 7.6 ของรำยไดท้ั้งหมด ซ่ึงมีลกัษณะของกำรเปล่ียนแปลง
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ในรูปแบบท่ีไม่คงท่ีมีกำรเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัไปในแต่ละปี ภำษีจดัสรรและเงินอุดหนุนมี
ปริมำณเพิ่มมำกข้ึนในทุกๆ ปี ดงัแสดงในภำพท่ี 4.1  
 

 
 
ภาพที ่4.1  ระดบักำรเปล่ียนแปลงรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน ปีงบประมำณ  
                 2554-2556  

 
จำกขอ้มูลงบประมำณรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน เม่ือน ำมำจดัท ำเป็น

ภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยได ้สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.2  ภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน  
                    ปีงบประมำณ 2554-2556 
 

ตวัช้ีวดั ปีงบประมาณ 
2554 

ปีงบประมาณ 
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ค่าเฉลีย่ 

ร้อยละของรำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บต่อ
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีประมำณกำร 76.77 120.87 78.19 

 
91.95 

รำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บตอ่หวั
ประชำกร 150.60 236.19 195.26 

194.02 

รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีต่อหวัประชำกร 209.29 112.58 300.82 207.56 
รวมรำยไดต้่อหวัประชำกร 359.89 348.77 496.08 311.28 
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จำกตำรำงท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่ำภำษีท่ีจดัเก็บได้เองเทียบกบัประมำณกำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมีลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอน มีลกัษณะของกำรเพิ่มข้ึนและ
ลดลงสลับกันในแต่ละปี ปีงบประมำณท่ีมีควำมสำมำรถในกำรจัดเก็บภำษีมำกท่ีสุดคือ
ปีงบประมำณ 2555 สำมรถจดัเก็บได้ร้อยละ 120.87 จำกท่ีประมำณกำรไว ้ถือว่ำเก็บได้เกิน
เป้ำหมำย นอ้ยท่ีสุดคือปี งบประมำณ 2554 สำมำรถเก็บไดเ้พียงร้อยละ 76.77 จำกท่ีไดป้ระมำณกำร
ไว ้และเม่ือน ำรำยได้จำกภำษีและไม่ใช่ภำษีมำเฉล่ียต่อหัวประชำกรพบว่ำ มีกำรเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะท่ีไม่คงท่ี มีกำรเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัในแต่ละปี แต่มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีสวนทำงกนั 
หำกปีใดรำยไดจ้ำกภำษีต่อหัวประชำกรเพิ่มข้ึน รำยได้ท่ีไม่ใช่ภำษีต่อหัวของประชำกรจะลดลง 
และหำกปีใดรำยไดจ้ำกภำษีต่อหวัประชำกรลดลงรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีต่อหวัของประชำกรจะเพิ่มข้ึน 
ปีงบประมำณท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินสำมำรถจดัเก็บรำยไดต่้อหวัจำกประชำกรมำกท่ีสุด
คือ ปีงบประมำณ 2556 สำมำรถจดัเก็บได ้496.08 บำทต่อคนต่อหวั ส่วนปีงบประมำณ 2554-2555 
สำมำรถจดัเก็บรำยไดจ้ำกประชำกรใกลเ้คียงกนั โดยสำมำรถจดัเก็บได ้359.89 บำทต่อคนต่อหัว 
และ 348.77 บำทต่อคนต่อหวั  

เม่ือน ำรำยไดท่ี้มำจำกภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินจดัเก็บเองมำวิเครำะห์เพื่อหำ
ควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษี แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.3  สัดส่วนภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินจดัเก็บเอง ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทภาษ ี จดัเกบ็จริงปี 2554 จดัเกบ็จริงปี 2555 จดัเกบ็จริงปี 2556 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 496,637.17 861,518.87 690,310.17 
(ร้อยละ) (76.28) (83.86) (80.26) 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 137,504.11 155,448.49 160,655.68 
(ร้อยละ) (21.12) (15.13) (18.68) 
ภำษีป้ำย 16,889 10,409 9,168.2 
(ร้อยละ) (2.59) (1.01) (1.07) 
รวม 651,030.28 1,027,376.36 860,134.05 
(ร้อยละ) 100 100 100 

 
จำกตำรำงท่ี 4.3 แสดงให้เห็นวำ่ ภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินจดัเก็บไดเ้องนั้น 

ส่วนใหญ่จะมำจำกภำษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นหลกัในทุกๆปี คิดเป็นร้อยละ 76.28 ในปีงบประมำณ 
2554 ร้อยละ 83.86 ในปีงบประมำณ 2555 และร้อยละ 80.26 ในปีงบประมำณ 2556 ของภำษีท่ี
จดัเก็บเองทั้งหมด และภำษีท่ีจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุดคือภำษีป้ำย คิดเป็นร้อยละ 2.59 ในปีงบประมำณ 
2554 ร้อยละ 1.01 ในปีงบประมำณ 2555 และร้อยละ 1.07 ในปีงบประมำณ 2556  
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ตารางที ่4.4  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงิน ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ภาษีทีท้่องถิ่น
จดัเกบ็เอง 

จดัเกบ็ได้จริง 
ปี2554 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้จริง 
ปี2555 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้
จริงปี2556 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

ค่าเฉลีย่ 

ภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน 496,637.17 

 
 

645,936.04 

 
 

0.77 861,518.87 

 
 

684,282.43 

 
 

1.26 690,310.17 

 
 

690,310.17 

 
 
1 

 
 

1.01 
ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี 137,504.11 

 
189,772 

 
0.73 155,448.49 

 
189,772 

 
0.82 160,655.68 

 
189,772 

 
0.85 

 
0.8 

ภำษีป้ำย 16,889 
 

16,889 
 

1 10,409 
 

10,409 
 
1 9,168.2 

 
9,125 

 
1.005 

 
1.001 
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เม่ือน ำภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมำค ำนวณหำค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บ
ภำษี สำมำรถแสดงไดด้งัตำรำงท่ี 4.4 แสดงใหเ้ห็นวำ่มีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและ
ท่ีดินเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัไปในแต่ละปี ในปี 2555 เป็นปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษี
โรงเรือนและท่ีดินสูงท่ีสุด มีค่ำควำมพยำยำมอยูท่ี่ 1.26 แสดงใหเ้ห็นถึงภำษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีเก็บ
ไดจ้ริงมีค่ำมำกกว่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีควรจะเก็บได ้เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มข้ึนของโรงงำน และ
หอ้งเช่ำในพื้นท่ี และปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินต ่ำท่ีสุดคือปี 2554 มีค่ำ
ควำมพยำยำมอยูท่ี่ 0.77 ในส่วนของภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นภำษีประเภทเดียวไม่สำมำรถจดัเก็บไดจ้ริง
ตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีสูงท่ีสุดคือปี 2556 มี
ค่ำควำมพยำยำมอยูท่ี่ 0.85 ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บต ่ำท่ีสุดคือปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำมอยู่
ท่ี 0.73 และภำษีป้ำยเป็นภำษีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีมำกท่ีสุด สำมำรถจดัเก็บไดจ้ริง
ตรงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บไดใ้นทุกปี เน่ืองจำกเป็นภำษีท่ีมีปริมำณนอ้ย และกำรเปล่ียนแปลงในแต่
ละปีค่อนขำ้งนอ้ย กำรจดัเก็บจึงท ำไดง่้ำย 

 
4.1.2  องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูด 

4.1.2.1  ขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู 
1)  ลกัษณะท่ีตั้ง อำณำเขตและเขตกำรปกครอง 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 

ตั้งอยูท่ี่หมู่ท่ี ๒ ต ำบลบำงพดู อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี โดยยกฐำนะจำกสภำต ำบลบำง
พูด เป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด เม่ือ วนัท่ี 30 มกรำคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยูใ่นเขตภำคกลำง
ของประเทศไทย และห่ำงจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอเมืองปทุมธำนี ประมำณ 24 กิโลเมตร ห่ำงจำกเขตดอน
เมือง กรุงเทพมหำนคร ประมำณ 40 กิโลเมตร องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด มีเน้ือท่ีประมำณ 
3.742 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,130ไร่ มี อำณำเขตติดต่อแนวเขตอ ำเภอและต ำบลต่ำงๆ ดงัน้ี  

ทิศเหนือ ติดเขตต ำบลบำ้นปทุม อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี  
ทิศตะวนัออก ติดกบัเทศบำลเมืองคลองหลวง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธำนี  
ทิศตะวนัตก ติดกบัต ำบลเชียงรำกใหญ่ อ ำเภอสำมโคก จงัหวดัปทุมธำนี  
ทิศใต ้ติดกบัต ำบลส่วนพริกไทย อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จงัหวดัปทุมธำนี 
2)  สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดมีประชำกรทั้งส้ิน 6,330 คน ส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพรับจ้ำงเอกชน เกษตรกรรม และประกอบกำรพำณิชย์ ตำมล ำดับ มีรำยได้เฉล่ีย 
57,873.76 ต่อคนต่อปี  
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3)  ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด มีองคป์ระกอบในกำรบริหำรงำน 2 ฝ่ำย 

ดงัน้ี  
ฝ่ำยนิติบญัญติั ประกอบดว้ย ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รอง

ประธำนสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู มีสมำชิกสภำจ ำนวน 11 คน ท ำหนำ้ท่ี ด ำเนินกิจกำร
ของสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด และด ำเนินกำรประชุมให้ เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั
กำรประชุมสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู  

ฝ่ำยบริหำร ประกอบดว้ย นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด รองนำยก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด คนท่ี 1 รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด คนท่ี 2 และ
เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด จ ำนวน 1 คน มีหน้ำท่ี ด ำเนินกิจกำรอนัเป็น
หนำ้ท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตำมมติของสภำฯ และหนำ้ท่ี ตำมพระรำชบญัญติัสภำต ำบล
และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546  

4.1.2.2  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดรำยรับ
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดูสำมำรถแยกประเภทรำยรับไดด้งัน้ี 
1) ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น 

(1) ภำษีอำกรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดูจดัเก็บเอง  
(2) ภำษีจดัสรรท่ีรัฐบำลเป็นผูจ้ดัเก็บแลว้แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบำงพดู 
2) รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น  

(1) ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
(2)  รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 
(3)  รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์
(4)  รำยไดเ้บด็เตล็ด 
(5)  เงินอุดหนุน 

ขอ้มูลรำยไดท้ั้งหมดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่4.5  โครงสร้ำงรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทของรายได้ ปีงบประมาณ 2554  ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ2556 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 827,800.00 911,200.00 914,500                          
(ร้อยละ)  (2.35) (3.22) (2.48) 
ภำษีจดัสรร 22,044,549.03 20,060,773.30 27,717,199.73 
(ร้อยละ) (62.53) (70.98) (75.23) 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี 829,718.56 1,198,492.07 1,640,170.20 
(ร้อยละ) (2.35) (4.24) (4.45) 
เงินอุดหนุน 11,550,639 6,094,097 6,571,677 
(ร้อยละ) (32.77) (21.56) (17.84) 
รวมรำยได ้ 35,252,706.59 28,264,562.37 36,843,546.93 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

  
จำกตำรำงท่ี 4.5 และภำพท่ี 4.2 พบวำ่ภำษีจดัสรรเป็นภำษีท่ีมีสัดส่วนมำกท่ีสุดในทุก

ปีงบประมำณ มีสัดส่วนเท่ำกบัร้อยละ 62.53 ร้อยละ70.98 และร้อยละ 75.23 ในปีงบประมำณ 2554, 
2555 และ 2556 ตำมล ำดบั จะเห็นไดว้่ำมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี รองลงมำคือเงินอุดหนุน มี
สัดส่วนร้อยละ 32.77 ร้อยละ 21.56 และร้อยละ 17.84 ในปีงบประมำณ 2554, 2555 และ 2556 
ตำมล ำดบัซ่ึงมีสัดส่วนลดลงลงในทุกปี  และรำยไดท่ี้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดจดัเก็บเองมี
สัดส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดในทุกๆ ปี  
  

 
 
ภาพที ่4.2  ระดบักำรเปล่ียนแปลงรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู  
                  ปีงบประมำณ 2554-2556 
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จำกขอ้มูลงบประมำณรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด เม่ือน ำมำจดัท ำ
เป็นภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยได ้แสดงไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.6  ภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู 
                     ปีงบประมำณ 2554-2556 
 

ตวัช้ีวดั ปีงบประมา
ณ 2554 

ปีงบประมา
ณ 2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ค่าเฉลีย่ 

ร้อยละของรำยได้จำกภำษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บต่อ
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีประมำณกำร 126.89 96.53 118.80 114.07 
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บต่อหวัประชำกร 168.79 140.22 171.63 160.21 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีต่อหวัประชำกร 133.33 191.06 259.11 194.50 
รวมรำยไดต้่อหวัประชำกร 302.13 331.28 430.74 354.71 

 
จำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 4.6 พบวำ่กำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด

มีไม่มีควำมแน่นอนในกำรจดัเก็บ กล่ำวคือควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีแตกต่ำงกนัในทุกๆ  ปี มี
กำรจดัเก็บภำษีไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีไดป้ระมำณกำร ถึงสองปี คือปีงบประมำณ 2554 และปีงบประมำณ 
2556 สำมำรถจดัเก็บไดร้้อยละ 126.89 และร้อยละ 118.80 ตำมล ำดบั และเม่ือน ำรำยไดจ้ำกภำษีและ
ไม่ใช่ภำษีมำเฉล่ียต่อหัวประชำกรพบว่ำ รำยได้จำกภำษีเฉล่ียต่อหัวประชำกรมีกำรเพิ่มข้ึนและ
ลดลงสลบักนัในแต่ละปี ปีท่ีมีปริมำณกำรจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุดคือปีงบประมำณ 2556 สำมำรถจดัเก็บ
ได ้171.63 บำทต่อคนต่อปี ปีท่ีมีปริมำณกำรจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุดคือปี 2555 จดัเก็บไดเ้พียง 140.22 
บำทต่อคนต่อปี ส่วนรำยได้ท่ีไม่ใช่ภำษีเฉล่ียต่อหัวประชำกรมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี 
ปีงบประมำณท่ีสำมำรถจดัเก็บรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีจำกประชำกรมำกท่ีสุดคือ ปีงบประมำณ 2556 
สำมำรถจดัเก็บได ้259.11 บำทต่อคนต่อปี ปีท่ีจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุดคือ ปีงบประมำณ 2554 และเม่ือ
พิจำรณำรำยได้ท่ีท้องถ่ินเก็บจำกประชำชนพบว่ำ มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี โดยปีงบประมำณท่ี
จดัเก็บรำยไดจ้ำกประชำชนมำกท่ีสุดคือปี 2556 สำมำรถจดัเก็บได ้430.74 บำทต่อคนต่อปี ปีท่ี
จดัเก็บรำยไดจ้ำกประชำชนไดน้อ้ยท่ีสุดคือปี 2554 จดัเก็บไดเ้พียง 302.12 บำทต่อคนต่อปี  

เม่ือน ำรำยไดท่ี้มำจำกภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดจดัเก็บเองมำวิเครำะห์
เพื่อหำควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษี แสดงไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.7  สัดส่วนภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดูจดัเก็บเอง ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทภาษ ี จดัเกบ็จริงปี 2554 จดัเกบ็จริงปี 2555 จดัเกบ็จริงปี 2556 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 987,076 816,005.5 1,027,214.82 
(ร้อยละ) (93.57) (92.77) (94.55) 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 52,080.65 54,855.15 48,196.17 
(ร้อยละ) (4.96) (6.24) (4.44) 
ภำษีป้ำย 11,252 8,756 10,977 
(ร้อยละ) (1.07) (1.00) (1.01) 
รวม 1,050,408.65 879,616.65 1,086,387.99 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวำ่ภำษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำร

จดัเก็บไดเ้องมำกท่ีสุดในทุกๆ ปี ปีงบประมำณท่ีมีสัดส่วนในกำรจดัเก็บมำกท่ีสุดคือปีงบประมำณ 
2556 สำมำรถจดัเก็บได ้ 1,027,214.82 บำท คิดเป็นร้อยละ 94.55 ของภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้อง และ
ปีงบประมำณท่ีสำมำรถจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดคือปีงบประมำณ 2555 
จดัเก็บได ้816,005.5 บำท คิดเป็นร้อยละ 92.77 ของภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้อง ส่วนภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำร
จดัเก็บได้น้อยท่ีสุดในทุกๆ ปี คือ ภำษีป้ำย ปีท่ีสำมำรถจดัเก็บได้มำกท่ีสุดคือปี 2554 จดัเก็บได ้
11,252 บำท คิดเป็นร้อยละ 1.07 ของภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้อง ปีท่ีจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุด คือ ปี 2555 จดัเก็บ
ไดเ้พียง 8,756 บำท คิดเป็นร้อยละ 1 ของภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้อง 
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ตารางที ่4.8  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพดู ปีงบประมำณ 2554-2556     
  
ภาษีทีท้่องถิ่น
จดัเกบ็เอง 

จดัเกบ็ได้
จริง ปี2554 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้
จริง ปี2555 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้จริงปี
2556 

ภาษีทีค่วร 
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

ค่าเฉลีย่ 

ภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน 987,076 

 
988,630 

 
0.99 816,005.5 

 
816,555.5 

 
0.99 1,027,214.82 

 
1,056,935.82 

 
0.97 

 
0.98 

ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี 52,080.65 

 
59,889.42 

 
0.87 54,855.15 

 
55,993.46 

 
0.97 48,196.17 

 
58,363.17 

 
0.82 

 
0.88 

ภำษีป้ำย 11,252 
 

11,252 
 
1 8,756 

 
8,756 

 
1 10,977 

 
10,977 

 
1 

 
1 
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ตำรำงท่ี 4.8 ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงพดูมีค่ำควำมพยำยำมท่ีสูง สำมำรถจดัเก็บไดใ้กลเ้คียงกบัภำษีท่ีควรจะเก็บไดจ้ริง ปีท่ี
มีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินสูงท่ีสุดคือปี 2554 และปี 2555 มีค่ำควำม
พยำยำมอยู่ท่ี 0.99 ทั้งสองปี ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินต ่ำท่ีสุดคือปี 
2556 มีค่ำควำมพยำยำมอยูท่ี่ 0.98 แสดงให้เห็นว่ำภำษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริงมีจ ำนวนใกลเ้คียงกบัภำษีท่ี
ควรจะเก็บไดม้ำก โดยเฉพำะภำษีป้ำยเป็นภำษีท่ีสำมำรถจดัเก็บไดจ้รองตำมภำษีท่ีควรจะเก็บไดใ้น
ทุกปี มีค่ำควำมพยำยำมอยูท่ี่ 1 ในทุกๆ ปี และภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี เป็นภำษีจดัเก็บไดจ้ริงต ่ำกวำ่ภำษีท่ี
ควรจะเก็บไดใ้นทุกๆ ปี  ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีมำกท่ีสุดคือปี 2555 มีค่ำ
ควำมพยำยำมอยูท่ี่ 0.97 ปีท่ี มีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีต ่ำท่ีสุดคือ ปี 2556 มีค่ำ
ควำมพยำยำมอยูท่ี่ 0.82     
 

4.2 ความพยายามในการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  
  

ผลกำรศึกษำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง 
กลุ่มตวัอยำ่งท่ีน ำมำศึกษำไดแ้ก่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองห้ำซ่ึงขอ้มูลรำยไดท่ี้น ำมำวิเครำะห์ในส่วนน้ีประกอบดว้ย 1) โครงสร้ำงรำยไดข้ององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก 2) ภำษีอำกรท่ีจดัเก็บไดจ้ริงท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหนำ้ท่ี
จดัเก็บไดเ้อง 3) ภำษีอำกรท่ีควรจะเก็บไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ขอ้มูลท่ีน ำมำวิเครำะห์เป็น
ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2554 ถึงปีงบประมำณ 2556 ซ่ึงผลกำรวเิครำะห์มีดงัน้ี  

 
4.2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองสาม 

4.2.1.1  ขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม 
1)  ลกัษณะท่ีตั้ง อำณำเขตและเขตกำรปกครอง 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เลขท่ี 39 หมู่ 8 ต ำบลคลองสำม อ ำเภอ

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี ห่ำงจำกท่ีวำ่กำรอ ำเภอคลองหลวงประมำณ 2 กิโลเมตร มีพื้นท่ีรวม
ทั้งส้ิน 48 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 30,000 ไร่ ไดรั้บกำรยกฐำนะข้ึนเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเม่ือ
วนัท่ี 3 มีนำคม พ.ศ. 2538 มีอำณำเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ จดต ำบลพะยอม อ ำเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ทิศใต ้จดอ ำเภอบึงยีโ่ถ ต ำบลประชำธิปัตย ์อ ำเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธำนี 
ทิศตะวนัออก จดต ำบลคลองส่ี อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 
ทิศตะวนัตก จดต ำบลคลองสอง อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี 
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2)  สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม มีประชำกรทั้งส้ิน 74,407 คน จ ำนวน

ครัวเรือนทั้งส้ิน 34,266 ครัวเรือน กำรประกอบอำชีพของประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจำ้ง 
รองลงมำคือเกษตรกรรมและคำ้ขำย ตำมล ำดบั จำกวิกฤติเศรษฐกิจเม่ือปี 2550 ส่งผลกระทบต่อ
ประชำชนโดยตรงมีกำรปิดโรงงำนหลำยแห่งอตัรำกำรจำ้งงำนลดต ่ำลง ประชำชนหันมำประกอบ
อำชีพคำ้ขำยมำกข้ึน ปัจจุบนัภำวะเศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึนมีกำรขยำยตวัดำ้นเศรษฐกิจและกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ มำกข้ึน มีกำรสนบัสนุนและส่งเสริมกำรพฒันำเศรษฐกิจและประกอบธุรกิจประเภทต่ำงๆ ให้
ด ำเนินกำรไปดว้ยควำมเขม้แขง็ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ  

3)  ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม ได้รับกำรยกฐำนะข้ึนเป็นองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลคลองสำมเม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม พ.ศ. 2538 ประกอบดว้ย 
(1) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำหน้ำท่ีเป็นฝ่ำยนิติบญัญติั และ

ควบคุมฝ่ำยบริหำร ประกอบดว้ยสมำชิกซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้ง 32 คน อยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 
(2) คณะผูบ้ริหำร ท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลตำมกฎหมำย นำยอ ำเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหำร ประกอบดว้ย นำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล 1 คนและรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน โดยมีปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำและรับผดิชอบงำนประจ ำทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม 

4.2.1.2  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม  
รำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมสำมำรถแยกประเภทรำยรับไดด้งัน้ี 

1)  ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น 
(1)  ภำษีอำกรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมจดัเก็บเอง  
(2)  ภำษีจดัสรรท่ีรัฐบำลเป็นผูจ้ดัเก็บแลว้แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองสำม 
2)  รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น  

(1)  ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
(2)  รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 
(3)  รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์
(4)  รำยไดเ้บด็เตล็ด 
(5)  เงินอุดหนุน 
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ขอ้มูลรำยไดท้ั้งหมดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่4.9  โครงสร้ำงรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทของรายได้ ปีงบประมาณ 2554  ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ2556 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 4,726,755.84 3,759,442.02 4,957,527.57 
(ร้อยละ)  (1.91) (1.54) (1.93) 
ภำษีจดัสรร 201,947,685.81 177,036,295.22 205,339,416.90 
(ร้อยละ) (81.18) (72.51) (80.13) 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี 18,326,815.49 9,684,756.09 13,392,396.67 
(ร้อยละ) (7.42) (3.97) (5.23) 
เงินอุดหนุน 30,226,543 53,670,731 32,568,690 
(ร้อยละ) (8.73) (21.98) (12.71) 
รวมรำยได ้ 250,843,142.59 244,151,224.33 256,258,031.14 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.9 แสดงให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงระดบัรำยได้และโครงสร้ำงรำยรับ

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม มีกำรเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปในทุกปี มีกำร
เพิ่มข้ึนและลดลงไม่ต่ำงจำกปีท่ีผำ่นมำมำกนกั และรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม
มำจำกภำษีจัดสรรมำกท่ีสุด มีจ ำนวนเพิ่มข้ึนและลดลงเล็กน้อยสลับกันในแต่ละปี โดยใน
ปีงบประมำณ 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 81.18 ปีงบประมำณ 2555 มีสัดส่วนร้อยละ 72.51 และในปี 
2556 มีสัดส่วนร้อยละ 80.13 รองลงมำคือเงินอุดหนุนมีสัดส่วนร้อยละ 8.73 ในปี 2554 ร้อยละ 
21.98 ในปี 2555 และร้อยละ 12.71 ในปี 2556 ส่วนรำยไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเองนั้น มีสัดส่วนนอ้ย
ท่ีสุดในทุกปี ดงัภำพท่ี 4.3  
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ภาพที ่4.3  ระดบักำรเปล่ียนแปลงรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม  
                  ปีงบประมำณ 2554-2556  
 

จำกขอ้มูลงบประมำณรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เม่ือน ำมำจดัท ำ
เป็นภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยได ้แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.10  ภำพรวมกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556 
 

ตวัช้ีวดั ปีงบประมาณ 
2554 

ปีงบประมาณ 
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ค่าเฉลีย่ 

ร้อยละของรำยได้จำกภำษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บต่อ
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีประมำณกำรไว ้ 86.97 80.38 106.00 91.12 
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีจดัเก็บต่อหวัประชำกร 71.65 53.01 65.78 63.48 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีตอ่หวัประชำกร 193.87 136.58 177.69 169.38 
รวมรำยไดต้่อหวัประชำกร 265.52 189.59 243.47 232.86 

 
จำกตำรำงท่ี 4.10 จะเห็นไดว้ำ่ ควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บภำษี ขององคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลคลองสำมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงเอำไวจ้ำกประมำณกำรมีลกัษณะกำรเปล่ียนแปลง
แบบไม่คงท่ีมีกำรลดลงและเพิ่มข้ึนสลับกัน มีเพียงปี 2556 เท่ำนั้นท่ีสำมำรถเก็บภำษีได้เกิน
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เป้ำหมำยท่ีวำงเอำไวโ้ดยสำมำรถเก็บไดเ้กินประมำณกำรท่ีวำงเอำไวถึ้งร้อยละ 6 และรำยไดจ้ำก
ภำษีและรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีท่ีจดัเก็บต่อจ ำนวนประชำกรในทอ้งถ่ิน ก็มีควำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่
แน่นอน รำยไดจ้ำกภำษีท่ีจดัเก็บเองต่อหวัประชำกร ในปี 2554 เก็บได ้71.65 บำทต่อคนต่อปี ในปี 
2555 เก็บได ้53.01 บำทต่อคนต่อปี และในปี 2556 จดัเก็บได ้65.78 บำทต่อคนต่อปี รำยไดท่ี้ไม่ใช่
ภำษีเฉล่ียต่อหวัประชำกร ในปี 2554 เก็บได ้193.87 บำทต่อคนต่อปี ในปี 2555 เก็บได ้136.58 บำท
ต่อคนต่อปี และในปี 2556 จดัเก็บได ้177.69 บำทต่อคนต่อปี  

เม่ือน ำรำยได้ท่ีมำจำกภำษีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมจัดเก็บเองมำ
วเิครำะห์เพื่อหำควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษี แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.11  สัดส่วนภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมจดัเก็บเอง  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556  
 
ประเภทภาษ ี จดัเกบ็จริงปี 2554 จดัเกบ็จริงปี 2555 จดัเกบ็จริงปี 2556 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,730,136 2,905,811 3,853,279 
(ร้อยละ) (78.9) (77.3) (77.7) 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 206,842.84 187,005.02 185,370.57 
(ร้อยละ) (4.4) (5) (3.7) 
ภำษีป้ำย 789,777 666,626 918,878 
(ร้อยละ) (16.7) (17.7) (18.6) 
รวม 4,726,755.84 3,759,442.02 4,957,527.57 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

  
จำกตำรำงท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่ำสัดภำษีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม

จดัเก็บเอง ภำษีท่ีโรงเรือนและท่ีดินเป็นภำษีท่ีมีสัดส่วนจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุดในทุกปี ในปี 2554 มี
สัดส่วนร้อยละ 78.9 ปี 2555 มีสัดส่วนร้อยละ 77.3 และในปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 77.7 ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ีเป็นภำษีท่ีมีสัดส่วนจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุด มีสัดส่วนร้อยละ 4.4 ร้อยละ 5 ร้อยละ 3.7 ในปี 2554, 
2555 และ 2556 ตำมล ำดบั   
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ตารางที ่4.12  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม ปีงบประมำณ 2554-2556 
  
ภาษีทีท้่องถิ่น
จดัเกบ็เอง 

จดัเกบ็ได้
จริง ปี2554 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้
จริง ปี2555 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้จริงปี
2556 

ภาษีทีค่วรจะ
เกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

ค่าเฉลีย่ 

ภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน 3,730,136 

 
4,046,046 0.92 2,905,811 3,257,615 0.89 3,853,279 3,988,614 0.96 0.92 

ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี 206,842.84 

 
471,842.84 0.44 187,005.02 313,705.02 0.59 185,170.57 350,270 0.53 0.52 

ภำษีป้ำย 789,777 960,431 0.82 666,626 957,066 0.69 918,878 1,034,375 0.89 0.8 
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จำกตำรำงท่ี 4.12 แสดงให้เห็นวำ่ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองสำมในปีงบประมำณ 2554-2555 มีแนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงท่ีผนัผวนมีกำรเพิ่มข้ึนและ
ลดลงในแต่ละปี ภำษีโรงเรือนและท่ีดินท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บสูงท่ีสุดขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองสำมปีท่ีมีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินสูงท่ีสุดคือปี 2556 มี
ค่ำควำมพยำยำมอยูท่ี่ 0.96 รองลงมำคือปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและ
ท่ีดินอยูท่ี่ 0.92 และในปี 2555 มีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินนอ้ยท่ีสุดมีค่ำ
ควำมพยำยำมอยู่ท่ี 0.89 ภำษีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บรองลงมำคือภำษีป้ำย ปีท่ีมีควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยสูงท่ีสุดคือ ปี 2556 ค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยอยูท่ี่ 0.89 
รองลงมำคือปี 2554 ค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยอยูท่ี่ 0.82 นอ้ยท่ีสุดคือปี 2555 ค่ำควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยอยูท่ี่ 0.69 ภำษีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บนอ้ยท่ีสุดคือภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีสูงท่ีสุดคือปี 2555 มีค่ำควำมพยำยำมเพียง 
0.59 รองลงมำคือปี 2556 มีค่ำควำมพยำยำม 0.53 นอ้ยท่ีสุดคือปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำม 0.44 จะ
เห็นไดว้ำ่ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นภำษีท่ีมีปัญหำในกำรจดัเก็บสูงท่ีสุด  
 

4.2.2  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า 
4.2.2.1  ขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้ 

1)  ลกัษณะท่ีตั้ง อำณำเขตและเขตกำรปกครอง 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ตั้งอยูใ่นเขตอ ำเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธำนี ห่ำงจำกอ ำเภอคลองหลวง ประมำณ 10 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 16 หมู่บำ้น มีพื้นท่ีรวม
ทั้งส้ิน 40.8 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 25,500 ไร่ ไดรั้บกำรยกฐำนะข้ึนเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม พ.ศ.2538 

มีอำณำเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง  ดงัน้ี 
ทิศเหนือ                 ติดต่อกบัอ ำเภอวงันอ้ย  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ 
ทิศใต ้                    ติดต่อกบับึงยีโ่ถ  อ ำเภอธญับุรี  
ทิศตะวนัออก          ติดต่อกบัต ำบลคลองหก  อ ำเภอคลองหลวง 
ทิศตะวนัตก            ติดต่อกบัต ำบลคลองส่ี  อ ำเภอคลองหลวง 
2)  สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีจ ำนวนประชำกร12,981 คน เป็นชำย 

6,398 คน หญิง 6,583 คน ปัจจุบนัภำวะเศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึน มีกำรขยำยตวัดำ้นเศรษฐกิจและกำร
ให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ มำกข้ึน มีกำรสนบัสนุนและส่งเสริมกำรพฒันำเศรษฐกิจและกำรประกอบ
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ธุรกิจประเภทต่ำงๆ ให้ด ำเนินกำรไปดว้ยควำมเขม้แข็ง ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ กำรประกอบ
อำชีพของประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจำ้ง รองลงมำคือเกษตรกรรม และคำ้ขำย 

3)  ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ได้รับกำรยกฐำนะข้ึนเป็นองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ  เม่ือวนัท่ี 3 มีนำคม พ.ศ.2538 ขนำดขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลชั้น
กลำง ประกอบดว้ย  

(1)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำหน้ำท่ีเป็นฝ่ำยนิติบญัญติั และ
ควบคุมฝ่ำยบริหำร ประกอบดว้ย สมำชิกสภำฯ ซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้ง จ  ำนวน 32 คน อยูใ่นต ำแหน่ง
ครำวละ 4 ปี 

(2)  คณะผูบ้ริหำร ท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล ตำมกฎหมำย โดยนำยอ ำเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหำร ประกอบดว้ย นำยกองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล 1 คน และ รองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน ทั้งน้ี โดยปลดัองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล เป็นผูบ้งัคบับญัชำ และรับผดิชอบงำนประจ ำทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้ 

4.2.2.2  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้ 
รำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้สำมำรถแยกประเภทรำยรับไดด้งัน้ี 

1)  ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น 
(1)  ภำษีอำกรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้จดัเก็บเอง  
(2)  ภำษีจดัสรรท่ีรัฐบำลเป็นผูจ้ดัเก็บแลว้แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองหำ้ 
2)  รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น  

(1)  ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
(2)  รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 
(3)  รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์
(4)  รำยไดเ้บด็เตล็ด 
(5)  เงินอุดหนุน 

ขอ้มูลรำยไดท้ั้งหมดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่4.13  โครงสร้ำงรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้ ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทของรายได้ ปีงบประมาณ 2554  ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ2556 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 3,719,512.75 3,044,251.59 3,866,583.52 
(ร้อยละ)  (5.75) (4.01) (3.49) 
ภำษีจดัสรร 37,088,069.37 36,461,619.74 45,068,056.23 
(ร้อยละ) (57.32) (48.02) (40.70) 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี 4,751,349.52 3,905,720.52 6,256,827.60 
(ร้อยละ) (7.34) (5.14) (5.65) 
เงินอุดหนุน 19,140,738 32,513,109 55,548,445 
(ร้อยละ) (29.58) (42.82) (50.16) 
รวมรำยได ้ 64,699,669.64 75,924,700.45 110,739,912.35 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.13 แสดงให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงระดบัรำยได้รวมขององค์กำร

บริหำรคลองห้ำ มีกำรเพิ่มข้ึนในทุกปี โดยในปีงบประมำณ 2555 รำยไดร้วมเพิ่มข้ึนจำกปีงบประมำณ 
2554 ร้อยละ 17.35 และในปีงบประมำณ 2556 รำยไดร้วมเพิ่มข้ึนจำกปี 2555 ถึงร้อยละ 31.43 เม่ือ
พิจำรณำประเภทของรำยได ้จะพบว่ำรำยไดท่ี้มีสัดส่วนมำกท่ีสุดคือภำษีจดัสรร รองลงมำคือเงิน
อุดหนุนเงินอุดหนุน รำยไดท่ี้ทอ้งถ่ินจดัเก็บเองมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสัดส่วนของรำยไดท่ี้องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำสำมำรถจดัเก็บไดเ้องในปีงบประมำณ 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.1 ของ
รำยไดร้วม ส่วนในปีงบประมำณ 2555 และปีงบประมำณ 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.15 ของรำยไดร้วม 
เท่ำกนัทั้งสองปี แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของรำยไดแ้ต่ละประเภทมีควำมผนัผวน มีกำรเพิ่มข้ึน
และลดลงในทุกปี มีเพียงเงินอุดหนุนเท่ำนั้นท่ีมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในทุกปี ตำมภำพท่ี 4.4     
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ภาพที ่4.4  กำรเปล่ียนแปลงรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้  
                  ปีงบประมำณ 2554-2556 
 

จำกขอ้มูลงบประมำณรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เม่ือน ำมำจดัท ำ
เป็นภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยได ้แสดงไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.14  ภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556 
 

ตวัช้ีวดั ปีงบประมาณ 
2554 

ปีงบประมาณ 
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ค่าเฉลีย่ 

ร้อยละของรำยได้จำกภำษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บต่อ
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีประมำณกำรไว ้ 106.27 78.06 99.14 94.49 
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บต่อหวัประชำกร 302.55 241.11 297.57 280.41 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีต่อหวัประชำกร 386.48 240.04 483.05 369.85 
รวมรำยไดต้่อหวัประชำกร 689.02 481.15 780.62 650.26 

 
จำกตำรำงท่ี 4.14 แสดงให้เห็นว่ำ กำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

คลองห้ำสำมำรถเก็บไดเ้กินเป้ำหมำยจำกท่ีประมำณกำรไวใ้นปีงบประมำณ 2554 แต่ในปี 2555 
กลบัเก็บไดไ้ม่ตำมเป้ำหมำย โดยจดัเก็บไดเ้พียงร้อยละ 78.06 และในปีงบประมำณ 2556 กำรจดัเก็บ
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ภำษีก็สำมำรถจดัเก็บไดเ้กือบถึงเป้ำหมำยท่ีประมำณกำรไว ้โดยสำมำรถเก็บไดถึ้งร้อยละ 99.14 จะ
เห็นได้ว่ำกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีลกัษณะไม่แน่นอน โดยมีกำร
เพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัในแต่ละปี รำยไดจ้ำกภำษีเฉล่ียต่อหัวประชำกรและรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี
เฉล่ียต่อหวัประชำกรก็มีก็มีกำรเปล่ียนแปลงในลกัษณะผนัผวนมีกำรเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัใน
แต่ละปี ปีท่ีสำมำรถจดัเก็บรำยได้จำกภำษีเฉล่ียต่อหัวประชำกรมำกท่ีสุดคือปี 2554 จดัเก็บได ้
302.55 บำทต่อ บำทต่อคนต่อปี รองลงมำคือปี 2556 จดัเก็บได ้297.57 บำทต่อคนต่อปี นอ้ยท่ีสุดปี 
2555 จดัเก็บไดเ้พียง 241.11 บำทต่อคนต่อปี ในส่วนของรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี ปีท่ีจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุด
คือ ปี 2556 จดัเก็บได ้483.05 บำทต่อคนต่อปี รองลงมำคือปี 2554 จดัเก็บได ้386.48 บำทต่อคนต่อปี 
นอ้ยท่ีสุดคือปี 2555 จดัเก็บไดเ้พียง 240.04 บำทต่อคนต่อปี   

เม่ือน ำรำยไดท่ี้มำจำกภำษีประเภทต่ำงๆท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำจดัเก็บเองมำ
วเิครำะห์เพื่อหำควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษี สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่4.15  สัดส่วนภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้จดัเก็บเอง  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556  
 
ประเภทภาษ ี จดัเกบ็จริงปี 2554 จดัเกบ็จริงปี 2555 จดัเกบ็จริงปี 2556 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 2,734,976 2,167,268 2,884,868 
(ร้อยละ) (73.53) (71.2) (74.61) 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 379,381.75 296,037.59 388,903.52 
(ร้อยละ) (10.2) (9.72) (10.06) 
ภำษีป้ำย 605,155 580,946 592,812 
(ร้อยละ) (16.27) (19.08) (15.33) 
รวม 3,719,512.75 3,044,251.59 3,866,583.52 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.15 แสดงให้เห็นวำ่ ภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรต ำบลคลองห้ำจดัเก็บเองนั้น 

ภำษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นภำษีท่ีสำมำรถจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุด รองลงมำคือภำษีป้ำย และนอ้ยท่ีสุดคือ
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี และเม่ือน ำขอ้มูลกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมำหำควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บภำษี แสดงไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่4.16  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้ ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ภาษีทีท้่องถิ่น
จดัเกบ็เอง 

จดัเกบ็ได้จริง 
ปี2554 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้จริง 
ปี2555 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้จริงปี
2556 

ภาษีทีค่วรจะ
เกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

ค่าเฉลีย่ 

ภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน 2,734,976 

 
2,739,821 0.99 2,167,268 2,174,891 0.99 2,884,868 2,988,598 0.96 0.98 

ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี 379,381.75 

 
446,595.75 0.84 296,037.59 362,132.59 0.81 388,903.52 460903.52 0.84 0.83 

ภำษีป้ำย 605,115 605,115 1 580,946 580,946 1 592,812 592,812 1 1 
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จำกตำรำงท่ี 4.16 แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีลกัษณะท่ีไม่แน่นอนคือมีลกัษณะเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัไปในทุก
ประเภทภำษี ภำษีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บมำกท่ีสุดคือภำษีป้ำย โดยในปี 2554-2556 มีควำม
พยำยำมเท่ำกนั มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 1 แสดงให้เห็นวำ่กำรจดัเก็บภำษีป้ำยท ำไดต้รงกบัภำษีท่ี
ควรจะเก็บได ้ภำษีท่ีมีควำมพยำยำมรองลงมำคือ ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน ปีท่ีมีควำมพยำยำมมำก
ท่ีสุดคือปี 2554 และปี 2555 มีค่ำควำมพยำยำม 0.99 เท่ำกนัทั้งสองปี นอ้ยท่ีสุดคือปี 2556 มีค่ำควำม
พยำยำม 0.96 และภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นภำษีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บต ่ำท่ีสุด ไม่มีปีใดเลยท่ี
สำมำรถจดัเก็บไดจ้ริงตรงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี
สูงท่ีสุดคือปี 2554 และปี 2556 มีค่ำควำมพยำยำม 0.84 เท่ำกนั น้อยท่ีสุดคือปี 2555 มีค่ำควำม
พยำยำม 0.81  
 
4.3 ความพยายามในการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  
 
 ผลกำรศึกษำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ 
กลุ่มตวัอย่ำงท่ีน ำมำศึกษำไดแ้ก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย และองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองส่ีซ่ึงข้อมูลรำยได้ท่ีน ำมำวิเครำะห์ในส่วนน้ีประกอบด้วย 1) โครงสร้ำงรำยได้ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก 2) ภำษีอำกรท่ีจดัเก็บได้จริงท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
อ ำนำจหนำ้ท่ีจดัเก็บไดเ้อง 3) ภำษีอำกรท่ีควรจะเก็บไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล ขอ้มูลท่ีน ำมำ
วิเครำะห์เป็นขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2554 ถึงปีงบประมำณ 2556 ซ่ึงผลกำร
วเิครำะห์มีดงัน้ี  
 

4.3.1  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อย  
4.3.1.1 ขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย 

1)  ลกัษณะท่ีตั้ง อำณำเขตและเขตกำรปกครอง  
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย ตั้งอยูท่ี่อำคำรเลขท่ี 3 หมู่ 8 ต ำบลบึง

ค ำพร้อย อ ำเภอล ำลูกกำ จดัหวดัปทุมธำนี ไดรั้บกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม พ.ศ. 2538 เป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ซ่ึงตั้งอยู่ห่ำงจำก
อ ำเภอล ำลูกกำ เป็นระยะทำงประมำณ 7 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งหมด 43 ตำรำงกิโลเมตร หรือ
ประมำณ 26,875 ไร่ มีหมู่บำ้น 16 หมู่บำ้น อยูใ่นเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยเต็มพื้นท่ี 
12 หมู่บำ้น บำงส่วน 4 หมู่บำ้น มีอำณำเขตติดต่อดงัต่อไปน้ี 
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ทิศเหนือ  ติดกบัเขตอ ำเภอธญับุรี 
ทิศใต ้ ติดกบัเขตมีนบุรี 
ทิศตะวนัออก  ติดกบัเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลล ำลูกกำ 
ทิศตะวนัตก  ติดกบัเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลำดสวำย 
2)  สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
ในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล รำษฎรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

รองลงมำคือรับจำ้งบริษทัเอกชน มีจ ำนวนประชำกรทั้งส้ิน 21,048 คน แยกเป็นชำย 10,044 คน 
หญิง 11,004 คน ควำมหนำแน่นเฉล่ีย 489 คนต่อตำรำงกิโลเมตร 

3)  ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย มีโครงสร้ำงองคก์ร ประกอบดว้ย 

(1)  สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย ท ำหน้ำท่ีเป็นฝ่ำยนิติ
บญัญติัและควบคุมฝ่ำยบริหำร ประกอบดว้ยสมำชิกซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้งจ  ำนวน 26 คน 

(2)  คณะผูบ้ริหำร ท ำหนำ้ท่ีบริหำรกิจกำรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ตำมกฎหมำย ประกอบดว้ย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 1 คน และรองนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 2 คน โดยปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นผูบ้งัคบับญัชำและรับผิดชอบงำนประจ ำ
ทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

4.3.1.2  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย 
รำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยสำมำรถแยกประเภทรำยรับไดด้งัน้ี 

1)  ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น 
(1)  ภำษีอำกรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองบึงค ำพร้อยจดัเก็บเอง  
(2)  ภำษีจดัสรรท่ีรัฐบำลเป็นผูจ้ดัเก็บแลว้แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลบึงค ำพร้อย 
2)  รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น  

(1)  ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
(2)  รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 
(3)  รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์
(4)  รำยไดเ้บด็เตล็ด 
(5)  เงินอุดหนุน 

ขอ้มูลรำยไดท้ั้งหมดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่4.17  โครงสร้ำงรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทของรายได้ ปีงบประมาณ 2554  ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ2556 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 16,129,813.57 14,239,891.94 22,414,420.13 
(ร้อยละ)  (10.15) (8.96) (10.68) 
ภำษีจดัสรร 106,319,456.36 102,041,244.63 136,539,740.89 
(ร้อยละ) (66.90) (64.21) (65.05) 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี 6,100,591.55 6,024,490.86 7,691,097.15 
(ร้อยละ) (3.84) (3.79) (3.66) 
เงินอุดหนุน 30,372,483.35 36,622,900.98 43,262,519 
(ร้อยละ) (19.11) (23.04) (20.61) 
รวมรำยได ้ 158,922,344.83 158,928,528.41 209,907,777.17 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.17 แสดงให้เห็นถึง กำรเปล่ียนแปลงระดบัรำยไดร้วมและโครงสร้ำง

รำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย มีลกัษณะคงท่ีและเพิ่มข้ึนในปี 2556 มีกำรเพิ่มข้ึน
จำกปี 2555 ร้อยละ 32.08 และพิจำรณำจำกสัดส่วนรำยได ้พบวำ่ ในปีงบประมำณ 2554 ภำษีจดัสรร 
มีสัดส่วนมำกท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 66.90 รองลงมำคือเงินอุดหนุนคิดเป็นร้อยละ 19.11 รำยได้ท่ี
องค์กำรบริหำรบึงค ำพร้อยจดัเก็บเองมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ในปีงบประมำณ 2555 
ภำษีจดัสรรมีสัดส่วนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.21 รองลงมำคือ เงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 23.04 
รำยได้ท่ีองค์กำรบริหำรบึงค ำพร้อยจดัเก็บเองมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 12.75 และใน
ปีงบประมำณ 2556 ภำษีจดัสรรมีสัดส่วนมำกท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 65.05 รองลงมำคือเงินอุดหนุน 
คิดเป็นร้อยละ 20.61 รำยไดท่ี้องคก์ำรบริหำรบึงค ำพร้อยจดัเก็บเองมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
14.34 เม่ือพิจำรณำแนวโน้มกำรเปล่ียนแปลงของรำยได้ทุกประเภทจะพบว่ำมีแนวโน้มกำร
เปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอน มีกำรเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัไปในแต่ละปี มีเพียงเงินอุดหนุนเท่ำนั้นท่ี
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในทุกปี ตำมภำพท่ี 4.5 
 
 
 



77 

 
 
ภาพที ่4.5  กำรเปล่ียนแปลงรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย 
                  ปีงบประมำณ 2554-2556  

 
จำกข้อมูลงบประมำณรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เม่ือน ำมำ

จดัท ำเป็นภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยได ้แสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.18  ภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556 
  

ตวัช้ีวดั ปีงบประมาณ 
2554 

ปีงบประมาณ 
2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ค่าเฉลีย่ 

ร้อยละของรำยได้จำกภำษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บต่อ
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีประมำณกำรไว ้ 95.93 84.69 97.39 92.67 
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บต่อหวัประชำกร 827.64 676.54 994.08 832.75 
รำยไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่ภำษีต่อหวัประชำกร 313.03 286.23 341.10 313.45 
รวมรำยไดต้่อหวัประชำกร 1,140.66 962.77 1335.17 1,146.20 

 
จำกตำรำงท่ี 4.18 แสดงให้เห็นวำ่ กำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึง

ค ำพร้อย มีลกัษณะเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัในแต่ละปี แต่ก็ยงัไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้ำมประมำณ
กำรในแต่ละปี แต่ก็ยงัอยู่ในสัดส่วนท่ีสูง ปีท่ีสำมำรถจดัเก็บได้ใกล้เคียงประมำณกำรท่ีสุดคือ 
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ปีงบประมำณ 2556 สำมำรถจดัเก็บไดถึ้ง ร้อยละ 97.39 รองลงมำคือปี 2554 จดัเก็บไดร้้อยละ 95.93 
และปี 2555 เป็นปีงบประมำณท่ีจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุด จดัเก็บไดเ้พียงร้อยละ 84.69  และเม่ือพิจำรณำ
ภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องต่อหวัประชำกรพบวำ่ปี 2556 จดัเก็บไดม้ำกท่ีสุด จดัเก็บได ้994.08 บำทต่อคน
ต่อปี รองลงมำคือ ปี 2554 จดัเก็บได ้827.64 บำทต่อคนต่อปี นอ้ยท่ีสุดคือปี 2555 จดัเก็บไดเ้พียง 
676.54 บำทต่อคนต่อปี ในส่วนของรำยไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่ภำษีเฉล่ียต่อหวัประชำกรพบวำ่ ในแต่ละปีมี
จ ำนวนไม่ต่ำงกนัมำกนกั ปีท่ีจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุด คือปี 2556 จดัเก็บได ้341.10 บำทต่อคนต่อปี 
รองลงมำคือปี 2554 จดัเก็บได ้313.03 บำทต่อคนต่อปี นอ้ยท่ีสุดคือปี 2555 จดัเก็บได ้286.23 บำท
ต่อคนต่อปี 

เม่ือน ำรำยได้ท่ีมำจำกภำษีประเภทต่ำงๆท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย
จดัเก็บเองมำวเิครำะห์ควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษี สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่4.19  สัดส่วนภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยจดัเก็บเอง  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556 
  
ประเภทภาษ ี จดัเกบ็จริงปี 2554 จดัเกบ็จริงปี 2555 จดัเกบ็จริงปี 2556 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 13,813,130.67 12,523,778 20,457,482 
(ร้อยละ) (85.64) (87.95) (91.27) 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 294,812.5 200,750.04 225,986.13 
(ร้อยละ) (1.83) (1.41) (1.01) 
ภำษีป้ำย 2,021,870.4 1,515,363.9 1,730,952 
(ร้อยละ) (12.53) (10.64) (7.72) 
รวม 16,129,813.57 14,239,891.94 22,414,420.13 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 

 
จำกตำรำงท่ี 4.19 พบว่ำ ภำษีท่ีสำมำรถจดัเก็บเป็นสัดส่วนมำกท่ีสุดในทุกๆ ปี 

งบประมำณคือ ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน และภำษีท่ีสำมำรถจดัเก็บเป็นสัดส่วนน้อยท่ีสุดคือ ภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ี และภำษีโรงเรือนและท่ีดินมีแนวโนม้มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี สวนทำงกบัภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ีและภำษีป้ำยท่ีมีแนวโนม้สัดส่วนลดลงในทุกๆ ปี  
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ตารางที ่4.20  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อย ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ภาษีทีท้่องถิ่น
จดัเกบ็เอง 

จดัเกบ็ได้จริง 
ปี2554 

ภาษีทีค่วรจะ
เกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้
จริง ปี2555 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

จดัเกบ็ได้จริง
ปี2556 

ภาษีทีค่วร
จะเกบ็ได้ 

ค่าความ
พยายาม 

ค่าเฉลีย่ 

ภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน 13,813,130.67 

 
13,845370.67 0.99 12,523,778 12,842,766 0.97 20,457,482 21,240,284 0.96 0.97 

ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี 294,812.5 

 
355,955.5 0.82 200,750.04 280,827.04 0.71 225,986.13 308,018.32 0.73 0.75 

ภำษีป้ำย 2,021,870.4 2,025,950.4 0.99 1,515,363.9 1,515,369 1 1,730,952 1,730,952 1 0.99 
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จำกตำรำงท่ี 4.20 พบวำ่ ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบึงค ำพร้อยมีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ี และภำษีป้ำยค่อนขำ้งสูง มี
เพียงภำษีบ ำรุงท้องท่ีเท่ำนั้ นท่ีมีค่ำควำมพยำยำมไม่สูงมำกนัก ภำษีโรงเรือนและท่ีดินมีควำม
พยำยำมลดลงในทุกๆปีแต่ลดลงไม่มำกนกั ปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดิน
สูงท่ีสุดคือปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำม 0.99 รองลงมำคือปี 2555 มีค่ำควำมพยำยำม 0.97 นอ้ยท่ีสุดคือ
ปี 2556 มีค่ำควำมพยำยำม 0.96 ภำษีป้ำยเป็นภำษีอีกชนิดท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยมี
ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บสูงมำก ในปี 2555 และปี 2556 สำมำรถจดัเก็บภำษีป้ำยไดเ้ท่ำกบัภำษี
ป้ำยท่ีควรจดัเก็บ มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 1 ทั้งสองปี ส่วนในปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 
0.99 ซ่ึงถือว่ำมีค่ำควำมพยำยำมท่ีสูงเช่นกนั ในส่วนของภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี เป็นภำษีชนิดเดียวท่ีมี
ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บต ่ำท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภำษีโรงเรือนและท่ีดิน และภำษีป้ำย ปีท่ีมีควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีสูงท่ีสุดคือปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.82 รองลงมำ
คือปี 2556 มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.73 นอ้ยท่ีสุดคือปี 2554 มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.71    
4.3.2 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี 

4.3.2.1  ขอ้มูลพื้นฐำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี  
1)  ลกัษณะท่ีตั้ง อำณำเขตและเขตกำรปกครอง 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ตั้งอยูบ่นเลขท่ี 59 หมูท่ี 6 ถนนเลียบคลองส่ี

ตะวนัตก ต ำบลคลองส่ี อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธำนี ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2538 เป็นองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ มีพื้นท่ี 45 ตำรำงกิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกบัพื้นดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบั ต.วงันอ้ย อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยำ 
ทิศใต ้ ติดกบั ต.บึงยีโ่ถ อ.ธญับุรี จ.ปทุมธำนี 
ทิศตะวนัออก  ติดกบั ต.คลองหำ้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
ทิศตะวนัตก  ติดกบั ต.คลองสำม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  
2)  สภำพเศรษฐกิจและสังคม 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี มีจ ำนวนประชำกรในเขตองคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลทั้งส้ิน 16,673 คน และจ ำนวนหลงัคำเรือน 4,812 หลงัคำเรือน กำรประกอบอำชีพของ
ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพรับจำ้ง รองลงมำคือเกษตรกรรมและคำ้ขำย ตำมล ำดบั 

3)  ดำ้นกำรเมืองและกำรบริหำร 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ไดรั้บกำรยกฐำนะข้ึนเป็นองคก์ำรบริหำร

ส่วนต ำบลคลองส่ีเม่ือ พ.ศ. 2538 ประกอบดว้ย 
(1) สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำหน้ำท่ีเป็นฝ่ำยนิติบญัญติั และ

ควบคุมฝ่ำยบริหำร ประกอบดว้ยสมำชิกซ่ึงมำจำกกำรเลือกตั้ง 32 คน อยูใ่นต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 
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(2) คณะผูบ้ริหำร ท ำหน้ำท่ีบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลตำมกฎหมำย นำยอ ำเภอเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหำร ประกอบดว้ย นำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบล 1 คนและรองนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 2 คน โดยมีปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำและรับผดิชอบงำนประจ ำทัว่ไปขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี 

4.3.2.2  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี 
รำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมสำมำรถแยกประเภทรำยรับไดด้งัน้ี 

1)  ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น 
(1)  ภำษีอำกรท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมจดัเก็บเอง  
(2)  ภำษีจดัสรรท่ีรัฐบำลเป็นผูจ้ดัเก็บแลว้แบ่งให้องค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลคลองส่ี 
2)  รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีอำกร โดยแบ่งเป็น  

(1)  ค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
(2)  รำยไดจ้ำกทรัพยสิ์น 
(3)  รำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์
(4)  รำยไดเ้บด็เตล็ด 
(5)  เงินอุดหนุน 

ขอ้มูลรำยไดท้ั้งหมดสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี  
 
ตารางที ่4.21  โครงสร้ำงรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทของรายได้ ปีงบประมาณ 2554  ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ2556 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 4,476,106.26 3,770,413.94 4,847,038.74 
(ร้อยละ)  (5.66) (5.25) (5.75) 
ภำษีจดัสรร 58,949,421.86 50,769,200.81 60,833,688.47 
(ร้อยละ) (74.54) (70.72) (72.17) 
รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษี 3,402,288.44 4,106,647.56 3,937,621.42 
(ร้อยละ) (4.30) (5.72) (4.67) 
เงินอุดหนุน 12,261,549 13,140,617 14,674,350 
(ร้อยละ) (15.50) (18.31) (17.41) 
รวมรำยได ้ 79,089,365.56 71,786,879.31 84,292,698.63 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 
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จำกตำรำงท่ี 4.21 แสดงให้เห็นถึง กำรเปล่ียนแปลงระดบัรำยไดร้วมและโครงสร้ำง
รำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี มีลกัษณะผนัผวน มีกำรเพิ่มข้ึนและลดลงสลบักนัใน
แต่ละปี รำยไดท่ี้มีสัดส่วนมำกท่ีสุดในทุกๆปีคือ ภำษีจดัสรร ในปี 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 74.54 ของ
รำยไดร้วม ปี 2555 มีสัดส่วน 70.72 ของรำยไดร้วม ปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 72.17 ของรำยไดร้วม เงิน
อุดหนุนเป็นรำยไดท่ี้มีสัดส่วนรองลงมำ ปี 2554 มีสัดส่วน ร้อยละ 15.50 ของรำยไดร้วม ปี 2555 มี
สัดส่วน ร้อยละ 18.31 ของรำยไดร้วม และปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 17.41 ของรำยไดร้วม ซ่ึงเงิน
อุดหนุนมีจ ำนวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆในทุกปี(แผนภำพท่ี 4.6) รำยไดท่ี้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี
จดัเก็บเองเป็นรำยไดท่ี้มีสัดส่วนน้อยท่ีสุดในทุกๆปี ในปี 2554 มีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 9.96 ของ
รำยไดร้วม ในปี 2555 มีสัดส่วนร้อยละ 10.97 ของรำยไดร้วม และในปี 2556 มีสัดส่วนร้อยละ 
10.41 ของรำยไดร้วม 

  

 
 
ภาพที ่4.6  ระดบักำรเปล่ียนแปลงรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี  
                  ปีงบประมำณ 2554-2556  
 

จำกขอ้มูลงบประมำณรำยรับขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เม่ือน ำมำจดัท ำ
เป็นภำพรวมในกำรจดัเก็บรำยได ้แสดงไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.22  ภำพรวมในกำรกำรจดัเก็บรำยไดข้ององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี  
                       ปีงบประมำณ 2554-2556 
 

ตวัช้ีวดั ปีงบประมา
ณ 2554 

ปีงบประมา
ณ 2555 

ปีงบประมาณ 
2556 

ค่าเฉลีย่ 

ร้อยละของรำยได้จำกภำษีท่ีท้องถ่ินจัดเก็บต่อ
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีประมำณกำรไว ้ 99.47 94.40 101.03 98.30 
รำยไดจ้ำกภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บต่อหวัประชำกร 276.39 228.80 290.71 265.30 
รำยไดอ่ื้นท่ีไม่ใช่ภำษีต่อหวัประชำกร 210.08 249.20 236.17 231.82 
รวมรำยไดต้่อหวัประชำกร 486.47 478.00 526.88 497.12 
   

จำกตำรำงท่ี 4.22 แสดงให้เห็นว่ำ ภำพรวมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองส่ี มีควำมสำมำรถในกำรจดัเก็บดีมำก เน่ืองจำกสำมำรถจดัเก็บไดเ้กือบถึงเป้ำหมำย
ท่ีวำงไว ้สำมำรถเก็บไดร้้อยละ 99.47 และ 94.40 ในปีงบประมำณ 2554 และ 2555 ตำมล ำดบั เม่ือ
น ำรำยไดจ้ำกภำษีอำกรขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีมำเฉล่ียต่อหวัประชำกร พบวำ่รำยได้
จำกภำษีเฉล่ียต่อหัวประชำกร มีลักษณะกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอน มีกำรเพิ่มข้ึนและลดลง
สลบักนัไป โดยในปีงบประมำณ 2554-2556 มีรำยไดจ้ำกภำษีเฉล่ียต่อหัวของประชำกรเท่ำกบั 
276.39 บำท 228.80 บำท และ 290.71บำท ตำมล ำดบั ซ่ึงสวนทำงกบั รำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีเฉล่ียต่อหวั
ประชำกรท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอนเช่นเดียวกนัแต่มีลกัษณะลดลงและเพิ่มข้ึนสลบักนั ซ่ึง
ในปีงบประมำณ 2554-2556 มีรำยไดท่ี้ไม่ใช่ภำษีเฉล่ียต่อหวัประชำกรเท่ำกบั 210.80 บำท 249.20 บำท
และ 236.17 บำท ตำมล ำดบั  

เ ม่ือน ำรำยได้ท่ีมำจำกภำษีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีจัดเก็บเองมำ
ค ำนวณหำควำมพยำยำมกำรจดัเก็บภำษี สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่4.23  สัดส่วนภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีจดัเก็บเอง ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ประเภทภำษี จดัเก็บจริงปี 2554 จดัเก็บจริงปี 2555 จดัเก็บจริงปี 2556 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,598,405 3,040,933.5 3,781,599.5 
(ร้อยละ) (80.39) (80.65) (78.02) 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 481,681.26 264,274.44 484,354.24 
(ร้อยละ) (10.76) (7.01) (9.99) 
ภำษีป้ำย 396,020 465,206 581,085 
(ร้อยละ) (8.85) (12.34) (11.99) 
รวม 4,476,106.26 3,770,413.94 4,847,038.74 
(ร้อยละ) (100) (100) (100) 
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จำกตำรำงท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่ำรำยไดท่ี้มำจำกภำษีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองส่ีจดัเก็บได้เองในปีงบประมำณ 2554 ภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำรจดัเก็บได้มำกท่ีสุด คือภำษี
โรงเรือนและท่ีดินโดยจดัเก็บไดร้้อยละ 80.39 จำกภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องทั้งหมด และภำษีท่ีมีสัดส่วน
ในกำรจดัเก็บไดน้้อยท่ีสุดคือภำษีป้ำย จดัเก็บไดเ้พียงร้อยละ 8.85 จำกภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องทั้งหมด 
ในปีงบประมำณ 2555 ภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำรจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุดคือภำษีโรงเรือนและท่ีดิน จดัเก็บ
ไดร้้อยละ 80.65 จำกภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องทั้งหมด ภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำรจดัเก็บไดน้อ้ยท่ีสุด คือ ภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ีสำมำรถจดัเก็บไดเ้พียงร้อยละ 7.01 จำกภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องทั้งหมด และในปีงบประมำณ 
2556 ภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำรจดัเก็บไดม้ำกท่ีสุดคือภำษีโรงเรือนและท่ีดิน จดัเก็บไดร้้อยละ 78.02 
จำกภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องทั้งหมด ภำษีท่ีมีสัดส่วนในกำรจดัเก็บนอ้ยท่ีสุดคือ ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี จดัเก็บ
ไดเ้พียงร้อยละ 9.99 จำกภำษีท่ีจดัเก็บไดเ้องทั้งหมด เม่ือพิจำรณำแนวโนม้ปริมำณกำรจดัเก็บในแต่
ละปีพบว่ำ ภำษีโรงเรือนและท่ีดินมีลกัษณะกำรเปล่ียนแปลงท่ีไม่แน่นอน มีกำรเพิ่มข้ึนและลดลง
สลบักนัในแต่ละปี เช่นเดียวกบัภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี มีเพียงภำษีป้ำยเท่ำนั้นท่ีมีปริมำณกำรจดัเก็บได้
เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี 
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ตารางที ่4.24  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีท่ีทอ้งถ่ินจดัเก็บไดเ้องขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ปีงบประมำณ 2554-2556 
 
ภำษีท่ีทอ้งถ่ิน
จดัเก็บเอง 

จดัเก็บไดจ้ริง 
ปี2554 

ภำษีท่ีควรจะ
เก็บได ้

ค่ำควำม
พยำยำม 

จดัเก็บไดจ้ริง 
ปี2555 

ภำษีท่ีควรจะ
เก็บได ้

ค่ำควำม
พยำยำม 

จดัเก็บได้
จริงปี2556 

ภำษีท่ีควรจะ
เก็บได ้

ค่ำควำม
พยำยำม 

ค่ำเฉล่ีย 

ภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน 3,598,405 

 
3,735,594 0.96 3,040,933.5 3,330,086.5 0.91 3,781,599.5 4,025,180.5 0.94 0.93 

ภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี 481,681.26 

 
874,130 0.55 264,274.44 638,369.92 0.41 484,354.24 896,858.56 0.54 0.5 

ภำษีป้ำย 396,020 496,247 0.79 465,206 466,006 0.99 581,085 602,165 0.96 0.91 
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จำกตำรำงท่ี 4.24 แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี ซ่ึงภำษีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บมำกท่ีสุดคือภำษีป้ำยโดยในปี 2554 
และปี 2555 เป็นปีท่ีมีควำมพยำยำมเท่ำกนั มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.99 และในปี 2556 มีค่ำควำม
พยำยำมเท่ำกบั 0.96 ภำษีโรงเรือนและท่ีดินเป็นภำษีท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีมีควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บรองลงมำจำกภำษีป้ำย ปีท่ีมีควำมพยำยำมสูงท่ีสุดคือ ปี 2554 มีค่ำควำม
พยำยำมเท่ำกบั 0.96 รองลงมำคือปี 2556 มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.94 นอ้ยท่ีสุดคือปี 2555 มีค่ำ
ควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.91 และภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีมีควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บต ่ำท่ีสุดปีท่ีมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีสูงท่ีสุดคือปี 2554 มี
ค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.55 รองลงมำคือปี 2556 มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.54 นอ้ยท่ีสุดคือปี 
2555 มีค่ำควำมพยำยำมเพียง 0.44  
 

4.4  เปรียบเทยีบความพยายามในการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลทีม่ี 
       ขนาดเท่ากนั 
  

จำกผลกำรวดัควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดต่ำงๆ แลว้
สำมำรถน ำเปรียบเทียบองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีขนำดเท่ำกนั แสดงไดด้งัน้ี 

 
4.4.1  เปรียบเทยีบความพยายามในการจัดเกบ็ภาษี 

 
ตารางที ่4.25  เปรียบเทียบควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก 
 

ภาษีทีจ่ดัเกบ็เอง 
ความพยายามในการจดัเกบ็ภาษ ี  

ค่าเฉลีย่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงนิ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูด 
ภำ ษี โรง เ รื อนและ
ท่ีดิน 

 
1.01 

 
0.98 0.99 

ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 0.8 0.88 0.84 
ภำษีป้ำย 1.001 1 1.0005 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.25 แสดงใหเ้ห็นวำ่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินและองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงพูดมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน
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องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินเท่ำกบั 1.01 
สูงกว่ำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดเล็กน้อย ซ่ึงมีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือน
และท่ีดินเท่ำกบั 0.98 ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดมีค่ำควำมพยำยำมในกำร
จดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเท่ำกบั 0.88 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมีค่ำควำมพยำยำมในกำร
จดัเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ีเท่ำกับ 0.8 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดมีค่ำควำมพยำยำมสูงกว่ำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินเล็กน้อย ในส่วนของภำษีป้ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสอง
แห่งม่ีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำย สูงมำก สำมำรถจดัเก็บไดจ้ริงตรงตำมภำษีท่ีควรจะ
เก็บไดท้ั้งสองแห่ง องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยเท่ำกบั 
1.001 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดมีค่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยเท่ำกบั 1 มีค่ำ
แตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อย จะเห็นได้ว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ งสองแห่งมีควำมพยำยำม
ใกลเ้คียงกนัมำก เพื่ออธิบำยควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
เล็ก ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสัมภำษณ์ ขำ้รำชกำรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทั้งสองแห่ง มีประเด็นดงัต่อไปน้ี 

1)  กำรประมำณกำรรำยรับ กำรประมำณกำรรำยรับขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ทั้งสองแห่งมีหลกัในกำรประมำณกำรควำมแตกต่ำงกนั ดงัน้ี องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินจะ
เร่ิมท ำกำรประมำณกำรในเดือนช่วงกรกฎำคม ในช่วงสำมเดือนสุดทำ้ยก่อนส้ินปีงบประมำณใน
วนัท่ี 30 กนัยำยน จะท ำกำรประมำณกำรจำกรำยรับในช่วงเวลำเดียวกนัของปีท่ีแลว้วำ่จดัเก็บไดม้ำก
นอ้ยเพียงใดแลว้คำดกำรณ์ว่ำอีกสำมเดือนท่ีเหลือฐำนภำษีชนิดใดบำ้งท่ีเพิ่มเขำ้มำในปีน้ีมีจ ำนวน
เท่ำไหร่แล้วจึงท ำกำรบวกเพิ่มเข้ำไป ในส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดเน่ืองจำก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดไม่ไดน้ ำระบบแผนท่ีภำษีมำใช้เพรำะบริษทัรับท่ีผิดชอบไม่มำ
ติดต่อประสำนงำนและท ำกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลใหต้รงตำมควำมเป็นจริง ทำงองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำงพดูจึงประมำณกำรจำกกำรส ำรวจลงพื้นท่ีจริงปีละคร้ัง เพื่อหำภำษีท่ีควรจะเก็บได ้แลว้จึง
ท ำกำรประมำณกำร จะเห็นไดว้ำ่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งท ำกำรประมำณกำรโดยใช้
กำรคำดกำรณ์อิงจำกปีท่ีผำ่นมำเป็นหลกั หำกมีภำษีชนิดใดเพิ่มเขำ้มำจึงท ำกำรลงส ำรวจพื้นท่ี ไม่ได้
ท  ำกำรลงส ำรวจพื้นท่ีทั้งหมดมีเพียงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดเท่ำนั้นท่ีสำมำรถลงส ำรวจ
พื้นท่ีทั้งหมดได ้ท ำให้กำรประมำณกำรบำงปีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินสูงกวำ่ท่ีควรจะ
เป็น มีเพียงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูดเท่ำนั้นท่ีสำมำรถส ำรวจพื้นท่ีได้ในทุกปีเน่ืองจำกมี
พื้นท่ีรับผดิชอบเพียง 3.75 ตำรำงกิโลเมตรเท่ำนั้น ในขณะท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อเงินมีพื้นท่ี 
25.62 ตำรำงกิโลเมตร เม่ือพิจำรณำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
ทั้งสองแห่งพบวำ่มีควำมแตกต่ำงกนัไม่มำกนกั เน่ืองจำกเป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กมี
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ควำมเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจอยำ่งค่อยเป็นค่อยไป กำรเปล่ียนแปลงของภำษีมีไม่มำก เม่ือมีส่ิงใด
เปล่ียนแปลงเช่นจ ำนวนโรงงำน จ ำนวนห้องเช่ำ จ  ำนวนป้ำย สำมำรถรู้ได้โดยง่ำย กำรลงส ำรวจ
พื้นท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งจึงท ำไดโ้ดยง่ำย ท ำให้กำรจดัเก็บภำษีท ำไดต้รงตำม
ภำษีท่ีควรจะเก็บได ้

2)  ปัญหำในกำรจดัเก็บภำษี เม่ือพิจำรณำจำกควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งพบว่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดินและภำษีป้ำยไม่มีปัญหำในกำร
จดัเก็บ มีเพียงภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเท่ำนั้นท่ีมีปัญหำในกำรจดัเก็บท ำให้ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษี
ไม่ตรงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้สำเหตุเกิดจำกกำรขำดควำมรับผิดชอบในกำรช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี
ของผูถื้อครองท่ีดินท่ีไม่ยอมมำช ำระภำษี และผูท่ี้ถือครองท่ีดินในเขตพื้นท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลทั้งสองแห่ง บำงส่วนไม่ใช่ประชำชนในพื้นท่ี ท ำให้ไม่สำมำรถติดตำมทวงถำมได ้ซ่ึงทำง
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่ง ไดส่้งหนงัสือทวงถำมไปยงัผูถื้อครองท่ีดินแลว้ ก็ยงัไม่ไดรั้บ
กำรติดต่อกำรช ำระภำษี และถำ้หำกผูถื้อครองท่ีดินเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่กำรติดตำม ทวงถำมจะท ำได้
ยำกข้ึน ซ่ึงสำมำรถแสดงไดจ้ำกค ำให้สัมภำษณ์ของปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก ก.
(2557) กล่ำววำ่ 

 
ปัญหำภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นภำษีท่ีมีปัญหำมำยำวนำนแลว้ ผูถื้อครองท่ีดินบำงส่วน
ไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ี เรำท ำไดแ้ค่ส่งหนงัสือไปเร่ือยๆ ถำ้มีกำรเปล่ียนผูถื้อครองท่ีดิน
แลว้ไม่มำช ำระเรำก็จะท ำหนงัสือทวงถำมไปยงัเจำ้ของเดิมเร่ือยๆ จนกวำ่จะมำยื่น
แบบช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี ถำ้หำกผูช้  ำระเปล่ียนท่ีอยู่น่ีก็จะเป็นปัญหำส ำหรับเรำ
แลว้ ท ำให้เกิดภำษีคำ้งช ำระ ติดตำมไม่ได ้กรมท่ีดินก็ไม่ให้ควำมร่วมมือ เคำ้ก็ยุ่ง
นะ ตอ้งอำศยัควำมสำมำรถส่วนตวั ควำมสัมพนัธ์เฉพำะตวั เคำ้ถึงจะท ำให ้ 
 
จำกค ำสัมภำษณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำกำรไม่ให้ควำมร่วมมือในด้ำนขอ้มูลของผูถื้อ

ครองท่ีดิน ท่ีกรมท่ีดินเป็นผูจ้ดัเก็บ เป็นอีกปัญหำหน่ึงในกำรติดตำม ทวงถำมไปยงัผูถื้อครองท่ีดิน
ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ี ท ำให้เกิดภำษีคำ้งช ำระในแต่ละปี ท ำให้ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้รงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้

อีกหน่ึงปัญหำท่ีพบคือกำรบังคับใช้กฎหมำยแก่ผู ้ท่ีไม่ยอมมำช ำระภำษีบ ำรุงท้องท่ี 
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งไม่เคยมีกำรด ำเนินกำรอำยดัทรัพยสิ์นแก่ผูท่ี้ไม่มำช ำระภำษี
เป็นเวลำนำน เน่ืองจำกขำดผูมี้ควำมรู้ในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำแพ่ง และทำงองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลเห็นว่ำไม่มีควำมคุม้ค่ำท่ีจะฟ้องร้องเน่ืองจำกเป็นเงินจ ำนวนท่ีน้อย และนำยกองค์กำร
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บริหำรส่วนต ำบลเกรงวำ่จะกระทบต่อคะแนนเสียงและควำมนิยมของคนในทอ้งถ่ิน สำมำรถแสดง
ไดจ้ำกค ำให้สัมภำษณ์ของหัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน ก. (2557) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก 
กล่ำววำ่  

 
กำรอำยดัน่ีไม่คุม้ค่ำกนัเลยบำงกรณีคำ้ง 25 บำทมำเป็น 10 ปี คิดเป็น 250 บำทไม่
คุม้ค่ำกบักำรฟ้องร้องแจง้อำยดั บำงท่ีเอำเขำ้ท่ีประชุมสภำเพื่อท่ีจะจ ำหน่ำยเป็น
หน้ีสูญ แต่ส่วนมำกจะติดต่อผูช้  ำระภำษีให้ได้ก่อน ให้เค้ำเอำภำษีมำจ่ำยก่อน 
ทอ้งถ่ินส่วนมำกถำ้เป็นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลก็จะเป็นกำรอะลุ่มอล่วยกนัอยู ่ก็
ยงัพูดคุยกนัได้ คือเคำ้ (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล) อยู่กบัทอ้งถ่ิน อยู่กับ
คะแนนเสียง ไม่เหมือนกบัสรรพำกร ไม่ตอ้งมองหนำ้ใครเลย มำปุ๊บเก็บลูกเดียว
เลย แต่ท่ีน่ีมนัไม่ใช่นั่นก็ป้ำน่ีก็ลุง เคำ้ตอ้งอยู่กบัพื้นท่ี ถ้ำจะมำเค่ียวน่ีไม่ได้เลย
ทะเลำะกนัแน่นอน ตอ้งเจรจำ ติดตำมใหเ้คำ้เอำภำษีมำจ่ำยก่อน   

  
จำกค ำสัมภำษณ์ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำกำรบงัคับใช้กฎหมำยยงัไม่เกิดข้ึนเท่ำท่ีควร 

เน่ืองจำกนกักำรเมืองทอ้งถ่ินเกรงวำ่จะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียง และควำมนิยมของคนในพื้นท่ี 
ซ่ึงอำจมีผลในกำรเลือกตั้งคร้ังหนำ้ จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำท ำใหค้วำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้รงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้   

   
ตารางที ่4.26  เปรียบเทียบควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง 
 

 
ภาษีทีจ่ดัเกบ็เอง 

ความพยายามในการจดัเกบ็ภาษ ี  
ค่าเฉลีย่ องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองสาม 
องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองห้า 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 0.92 0.98 0.95 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 0.52 0.83 0.67 
ภำษีป้ำย 0.8 1 0.90 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.26 พบว่ำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บ
ภำษีสูงกว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมทุกประเภทภำษี ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษี
โรงเรือนและท่ีดินมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.98  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมมีค่ำ
ควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.92 แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินของ
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องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้มีมำกกวำ่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมเล็กนอ้ย เน่ืองจำก
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีบริษทัขนำดใหญ่ท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรเสียภำษีโรงเรือน
และท่ีดินมีจ ำนวนกำรช ำระภำษีเกิน 1 ลำ้นบำทในทุกๆ ปี ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงมำกเม่ือเทียบกบักำร
จดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินทั้งหมดทั้งหมด กำรติดตำมจึงท ำไดง่้ำย ในส่วนของควำมพยำยำมใน
กำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัมำก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีค่ำควำม
พยำยำมเท่ำกบั 0.83 และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมมีค่ำควำมพยำมเท่ำกบั 0.52 แสดงให้
เห็นวำ่ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีมำกกวำ่
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมมำก เน่ืองจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมมีผูถื้อครอง
ท่ีดินท่ีเป็นคนนอกพื้นท่ีและมีกำรซ้ือขำยมำกกวำ่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำ ในส่วนของ
ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำยพบว่ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีค่ำควำมพยำยำม
เท่ำกบั 1 แสดงใหเ้ห็นวำ่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหำ้สำมำรถจดัเก็บภำษีป้ำยไดต้รงกบัภำษีท่ี
ควรจะเก็บได ้และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.8 แสดงให้เห็นวำ่
ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงป้ำยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีมำกกวำ่องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลคลองสำม เน่ืองจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำมีปริมำณกำรจดัเก็บภำษี
ป้ำยจำกบริษทัขนำดใหญ่ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงมำก สำมำรถเก็บภำษีป้ำยไดง่้ำย และบริษทัขนำดใหญ่
นั้นมีวนิยัและควำมรับผิดชอบในกำรเสียภำษีป้ำยท ำให้องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองห้ำสำมำรถ
จดัเก็บภำษีไดต้รงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได้ง่ำยกว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำม แต่ก็ยงัมี
สำเหตุอ่ืนท่ีท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งมควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีแตกต่ำง
กนั เพื่ออธิบำยควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง ผูว้ิจยัได้
ท ำกำรสัมภำษณ์ ขำ้รำชกำรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง
สองแห่ง มีประเด็นดงัต่อไปน้ี  

1)  กำรประมำณกำรรำยรับ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งมีหลักในกำร
ประมำณกำรรำยรับท่ีคลำ้ยกนั คือจะอิงจำกรำยรับท่ีจดัเก็บไดจ้ริงในปีท่ีแลว้ เม่ือมีผูป้ระกอบกำร 
รำยใหม่เพิ่มเขำ้มำในช่วงท่ีท ำกำรประมำณกำรจะท ำกำรลงพื้นท่ีส ำรวจเพื่อประเมินค่ำภำษีท่ีจะ
เรียกเก็บกบัผูป้ระกอบกำร แลว้จึงท ำกำรเพิ่มเขำ้ไปในยอดประมำณกำร จำกกำรลงส ำรวจพื้นท่ีจะ
ท ำให้ภำษีท่ีควรจะเก็บไดมี้ควำมแม่นย  ำสูง ท ำให้กำรจดัเก็บสำมำรถท ำได้ดี ดงัจะเห็นไดจ้ำกค่ำ
ควำมพยำยำมของภำษีโรงเรือนและท่ีดินองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งมีค่ำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 
90 ในทุกปี 

2)  ปัญหำในกำรจดัเก็บภำษี ภำษีโรงเรือนและท่ีดินมีปัญหำในกำรจดัเก็บคือกำร
เล่ียงภำษีของผูป้ระกอบกำรบำงรำยโดยยื่นแบบแสดงกำรช ำระภำษีไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง ท ำให้



91 

กำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้รงกบัภำษีท่ีควรจะเก็บได ้สำมำรถแสดงได้
จำกค ำให้สัมภำษณ์ของเจำ้หนำ้ท่ีจดัเก็บภำษี ข. (2557) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง 
ดงัน้ี  

 
มีผูป้ระกอบกำรบำงรำยยื่นแบบมำก็ไม่ตรงตำมควำมเป็นจริง คุณคิดดูสิห้องเช่ำ
ขนำด 2x2.5 เมตร ค ำนวณแลว้ได ้5 ตำรำงเมตร คุณคิดวำ่จะใหค้นเช่ำไดห้รือเปล่ำ 
ดูเท่ำน้ีก็รู้แลว้วำ่อยำกจ่ำยภำษีนอ้ยๆ พอเรำลงพื้นท่ีส ำรวจจริง พอทกัทว้งก็บอก
วำ่จะจ่ำยเท่ำน้ี แลว้ยงับอกอีกวำ่เคำ้รู้จกักบันกักำรเมืองในทอ้งถ่ินนะ เรำก็ไม่รู้จะ
ท ำยงัไง บำงคร้ังโรงงำนมีกำรต่อเติมก็ไม่ยอมส่งแบบแปลนกำรต่อเติมมำ พอเรำ
ลงไปส ำรวจก็ไม่ให้ควำมร่วมมือ แสดงว่ำเคำ้จงใจเล่ียงภำษี เรำก็ตอ้งใช้ควำม
พยำยำมเป็นอยำ่งมำกในกำรลงพื้นท่ีส ำรวจ ก็เรำจะไปเก็บเงินจำกเคำ้มนัก็ตอ้งมี
ควำมยำกล ำบำกแบบน้ี  
 
จำกค ำสัมภำษณ์ดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำประชำชนมีควำมพยำยำมในกำรเล่ียงภำษีโดย

อำศยัควำมสนิทสนมกบันกักำรเมืองทอ้งถ่ิน ท ำให้เกิดควำมยำกล ำบำกในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือน
และท่ีดิน  
 ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นภำษีท่ีมีปัญหำในกำรจดัเก็บมำกท่ีสุดขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้ง
สองแห่ง ซ่ึงเป็นปัญหำเร้ือรังมำนำน สำเหตุมำจำก มีกำรเปล่ียนผูถื้อครองท่ีดินเร็วมำก และผูถื้อ
ครองท่ีดินไม่ใช่คนในพื้นท่ี บำงส่วนติดต่อได้แต่ไม่ยอมมำช ำระภำษี ทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท ำหนงัสือทวงถำมแลว้ก็ไม่ยอมมำติดต่อ บำงส่วนไม่สำมำรถติดต่อได ้ส่งหนงัสือทวงถำม
ไปแลว้ก็ถูกส่งกลบัมำ เพรำะเปล่ียนท่ีอยู่ หน่วยงำนอ่ืนท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อครองท่ีดินก็ไม่ให้
ควำมร่วมมือ ท ำให้กำรติดต่อ ทวงถำมท ำได้ยำก สำมำรถแสดงได้จำกค ำให้สัมภำษณ์ของ
ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั ข. (2557) ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง ดงัน้ี  
  
 กำรทวงภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีจะเร่ิมท ำในเดือนพฤษภำคม เรำก็จ  ำท ำกำรส่งหนงัสือทวง

ไปเร่ือยๆ บำงรำยก็มำช ำระ บำงคร้ังมีลูกหน้ียอ้นหลงั 10 ปี บำงคร้ังเรำส่งไป ท่ีอยู่
ไม่ชัดเจนหนงัสือหนงัสือโดนส่งกลบัมำ ถำมว่ำไปติดต่อกบักรมท่ีดินก็ไม่เกิด
ประโยชน์ เพรำะบำงคร้ังเจำ้ของท่ีดินก็ไม่ไดมี้ควำมเคล่ือนไหวในโฉนดแปลง
นั้นเลยยงัเป็นผูถื้อครองคนเดิมอยู ่ขอ้มูลท่ีอยู่ก็ยงัไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง ถำ้เคำ้อยูใ่น
พื้นท่ีเรำไม่มีปัญหำในกำรทวง แต่ถำ้เป็นคนนอกพื้นท่ี เป็นคนกรุงเทพ เป็นคน
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ต่ำงจงัหวดัมำซ้ือท่ีทิ้งไวจ้ะตำมก็ตำมล ำบำก ถำ้เปล่ียนแปลงท่ีอยูเ่ม่ือไหร่น่ีจบเลย
เรำตำมไม่ได ้กำรท่ีเรำจะไปขอขอ้มูลจำกรมท่ีดินก็ตอ้งมีค่ำใช้จ่ำยให้เคำ้ดว้ยเคำ้
จึงจะท ำให ้น่ีคือปัญหำเร้ือรังของทุกท่ีท่ีเกิดข้ึนในส่วนของภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี  

  
จำกค ำสัมภำษณ์ดงักล่ำว แสดงใหเ้ห็นถึงปัญหำในกำรติดตำม ทวงถำมภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี อีก 

ทั้งยงัมีปัญหำติดขดัเร่ืองขอ้มูลท่ีอยู่ของผูถื้อครองท่ีดิน ท ำให้ไม่สำมำรถติดตำมได้ จึงท ำให้ภำษี
บ ำรุงทอ้งท่ีไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้ำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้ท ำให้ค่ำควำมพยำยำมขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลทั้งสองแห่งต ่ำกวำ่ท่ีควรจะเป็น ในส่วนของภำษีป้ำยนั้น เน่ืองจำกผูเ้สียภำษีเป็นผูท่ี้อยูใ่น
พื้นท่ีกำรติดตำมทวงถำม จึงท ำไดง่้ำย องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแห่งมีภำษีป้ำยจำกบริษทัขนำด
ใหญ่มีมูลค่ำกำรเสียภำษีเป็นสัดส่วนท่ีมำก ท ำใหก้ำรติดตำมทวงถำมท ำไดง่้ำย กำรจดัเก็บภำษีป้ำยจึง
ไม่มีปัญหำในกำรจดัเก็บ ท ำใหจ้ดัเก็บไดต้รงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้เช่นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
คลองห้ำ ในส่วนของภำษีป้ำย เน่ืองจำกมีกำรยกเลิกกิจกำรเน่ืองจำกเกิดปัญหำน ้ ำท่วมในปลำยปี 2554 
ท ำใหอ้งคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองสำมไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้รงตำมภำษีป้ำยท่ีควรจะเก็บได ้    
 
ตารางที ่4.27  เปรียบเทียบควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ 
 

 
ภาษีทีจ่ดัเกบ็เอง 

ความพยายามในการจดัเกบ็ภาษ ี  
ค่าเฉลีย่ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึค า

พร้อย 
องค์การบริหารส่วนต าบล

คลองส่ี 
ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 0.97 0.93 0.95 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 0.75 0.50 0.62 
ภำษีป้ำย 0.99 0.91 0.95 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.27 พบวำ่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองบึงค ำพร้อยมีควำมพยำยำมในกำร
จดัเก็บภำษีสูงกวำ่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีทุกประเภทภำษี เม่ือพิจำรณำควำมพยำยำมใน
กำรจดัเก็บภำษีแต่ละชนิดพบว่ำ ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.97 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีมีค่ำ
ควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.93 ในส่วนของภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเม่ือพิจำรณำจำกควำมพยำยำมพบวำ่มีปัญหำ
ในกำรจดัเก็บดว้ยกนัทั้งสองแห่ง แต่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยมีควำมพยำยำมสูงกว่ำ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยมีค่ำควำมพยำยำมในกำร
จดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเท่ำกบั 0.75 องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ีมีค่ำควำมพยำยำมเพียง 0.5 
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เท่ำนั้น และภำษีป้ำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.99 องคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.91 แสดงให้เห็นถึงควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษี
ป้ำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบึงค ำพร้อยมีสูงกว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองส่ี เพื่อ
อธิบำยควำมแตกต่ำงของควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ 
ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสัมภำษณ์ ขำ้รำชกำรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทั้งสองแห่ง มีประเด็นดงัต่อไปน้ี  

1)  หลักในกำรประมำณกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งใช้หลักกำร
ประมำณเดียวกนั คืออิงจำกยอดจดัเก็บเม่ือปีท่ีแล้ว เม่ือมีฐำนภำษีใดเพิ่มเติมเขำ้มำ เม่ือมีกำรแจง้
แบบช ำระภำษีแลว้ทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลจะท ำกำรลงพื้นท่ีส ำรวจเพื่อประเมินมูลค่ำภำษีท่ี
ตอ้งช ำระ เม่ือไดมู้ลค่ำดงักล่ำวแลว้จึงท ำกำรบวกเพิ่มเขำ้ไปใหส้อดคลอ้งกบัยอดประมำณกำร  

2)  กำรท ำควำมเขำ้ใจกบัผูป้ระกอบกำร องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งมีกำร
ท ำควำมเขำ้ใจกบัผูป้ระกอบกำรเม่ือผูป้ระกอบกำรมำช ำระภำษีท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล เพื่อท ำ
ควำมเขำ้ใจในกำรช ำระภำษี วำ่เสียภำษีในอตัรำเท่ำใด เสียภำษีวนัไหน กำรค ำนวณภำษีเป็นอยำ่งไร 
และอธิบำยใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบวำ่จะน ำภำษีไปใชจ่้ำยดำ้นใดบำ้ง ท ำให้ผูป้ระกอบกำรเกิดควำม
สมคัรใจในกำรเสียภำษี ซ่ึงกำรเชิญผูป้ระกอบกำรสำมำรถท ำไดเ้ฉพำะผูช้  ำระภำษีโรงเรือนและ
ท่ีดิน และภำษีป้ำยเท่ำนั้น เพรำะผูเ้สียภำษีเป็นคนท่ีอยู่ในพื้นท่ี ในส่วนของภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีไม่
สำมำรถท ำได ้แสดงไดจ้ำกค ำสัมภำษณ์รองปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ค. (2557) 
ดงัน้ี  

 
เรำท ำควำมเขำ้ใจอธิบำยให้แก่ผูม้ำเสียภำษีทุกรำยทรำบวำ่กำรจดัเก็บภำษีอยำ่งไร 
ตอ้งยื่นแบบภำษีเม่ือไหร่ ตอ้งเสียภำษีเท่ำไหร่ เรำก็อธิบำยให้เคำ้ทรำบว่ำท ำไม
ตอ้งเสียเท่ำน้ี ถำ้เคำ้ไม่เห็นดว้ยก็ใหย้ืน่อุทธรณ์มำ แต่เรำสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจได้
เพียงภำษีโรงเรือนและท่ี กบัภำษีป้ำย เท่ำนั้น ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีไม่สำมำรถท ำได้
เพรำะผูถื้อครองท่ีดินบำงส่วนไม่ใช่คนในพื้นท่ี  

  
3)  ปัญหำในกำรจดัเก็บภำษี ในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินมีปัญหำท่ีจดัเก็บ

เล็กนอ้ยซ่ึงเกิดจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแจง้กำรช ำระภำษีล่ำชำ้ แสดงไดจ้ำกค ำสัมภำษณ์
รองปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ค. (2557) ดงัน้ี  
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อำจมีผูท่ี้คำ้งช ำระภำษีโรงเรือนท่ีดินบำ้ง เน่ืองจำกกำรแจง้เตือนของเรำอำจท ำกำร
ล่ำช้ำ บำงทีเรำท ำกำรตรวจสอบปลำยปีงบประมำณเพื่อหำผูท่ี้ยงัไม่ช ำระภำษี ถำ้
เรำตรวจเจอเรำก็จ  ำท ำกำรท ำหนงัสือแจง้เตือนทวงถำม มีเวลำในกำรช ำระภำยใน 
30 วนั บำงทีเรำแจง้ไปกลำงเดือนกนัยำยน บำงทีเคำ้ก็มำช ำระในเดือนตุลำคม ซ่ึง
มนัข้ึนปีงบประมำณใหม่แลว้ ก็ตอ้งเป็นยอดของปีงบประมำณถดัไป  
 

ในส่วนของภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเป็นปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่ง 
ไม่สำมำรถจดัเก็บไดต้รงตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้เน่ืองจำกผูเ้สียภำษีไม่มีควำมรับผิดชอบในหนำ้ท่ี
กำรช ำระภำษีของตน และไม่ใช่ผูท่ี้อยู่ในพื้นท่ี กำรติดตำมท ำไดย้ำกแสดงไดจ้ำกค ำสัมภำษณ์รอง
ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ค. (2557) ดงัน้ี  

 
บำงรำยไม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นพื้นท่ี มำซ้ือท่ีดินทิ้งไว ้เสียภำษีปีน้ี 100 บำท ไม่คุม้ค่ำท่ีจะ
มำช ำระ เป็นจ ำนวนนอ้ย จ่ำยทีเดียว 5 ปี 500 บำท เลยถึงจะคุม้ค่ำเดินทำง จ่ำยชำ้
เคำ้ก็มำเสียค่ำปรับซ่ึงเป็นจ ำนวนเงินท่ีเคำ้สำมำรถรับได ้แต่เม่ือจ ำนวนเงินท่ีคำ้ง
ช ำระรวมกนัหลำยๆรำยเขำ้มนัก็เป็นเงินจ ำนวนเยอะ เรำไม่สำมำรถไปบงัคบัให้
เคำ้มำจ่ำยได้ ท ำได้แค่เพียงส่งหนังสือเตือนเพื่อทวงถำมเท่ำนั้น เรำท ำได้เพียง
ขอร้อง ออ้นวอน เม่ือเคำ้มำช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี ซ่ึงนำนๆ จะมำซกัคร้ัง ให้มำจ่ำย
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีใหต้รงเวลำ เรำท ำเตม็ท่ีไดเ้พียงเท่ำน้ี 
 

อีกหน่ึงปัญหำคือกำรของควำมร่วมมือดำ้นขอ้มูลกบัหน่วยรำชกำรหน่วยอ่ืนก็ไม่ได้
รับควำมร่วมมือเท่ำท่ีควร ท ำให้กำรติดตำมท ำไดย้ำก แสดงไดจ้ำกค ำสัมภำษณ์รองปลดัองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ค. (2557) ดงัน้ี  

 
ถำ้มีกำรเปล่ียนผูถื้อครองท่ีดิน เรำตอ้งสืบเสำะหำขอ้มูลเอง เคำ้ไม่ไดม้ำแจง้เรำนะ 
ไม่ไดมี้กฎหมำยบงัคบัให้ตอ้งมำแจง้กบัทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เรำก็ตอ้ง
ไปขอขอ้มูลกบักรมท่ีดิน บำงทีก็ได้ขอ้มูลบำ้งไม่ได้บำ้ง บำงทีก็ไม่ไดรั้บควำม
ร่วมมือเพรำะมนัไม่ใช่หนำ้ท่ีของเขำ เรำตอ้งใชว้ิธีสอบถำมกบัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น 
พอไดข้อ้มูลแลว้จึงท ำหนงัสือแจง้ไป ซ่ึงมนัอำจจะท ำไม่ไดค้รบทุกรำย ถำ้มีกำร
เปล่ียนท่ีอยูก่็จะเป็นปัญหำมำก  
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ซ่ึงปัญหำเดียวกนัน้ีเจำ้หน้ำท่ีจดัเก็บภำษี ข.ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ 
(2557) กล่ำววำ่ 

 
มี 2 สำเหตุท่ีเรำตำมเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีไม่ได ้คือ หน่ึงเคำ้ซ้ือขำยท่ีดินแลว้ไม่แจง้
เรำ เพรำะเรำไม่มีขอ้มูลเร่ืองกำรซ้ือขำยเลย เพรำะขอ้มูลพวกน้ีอยู่กบักรมท่ีดิน 
แลว้เรำไม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลส่วนน้ีได ้เรำก็ท ำไดแ้ค่ส่งหนงัสือเตือนส่งเจำ้ของ
เดิมไป 3 คร้ังถำ้ไม่มำติดต่อเรำก็เลิกส่งแลว้ อีกสำเหตุ คือ ผูถื้อครองท่ีดินเปล่ียนท่ี
อยู ่ท  ำใหเ้รำตำมไม่ได ้เรำก็ท ำหนงัสือไปสอบถำมท่ีอ ำเภอ อ ำเภอก็บอกวำ่ยุง่ไม่มี
เวลำ บำงรำยหำใหเ้รำไดก้็หำให้แต่มนัเป็นจ ำนวนนอ้ยท่ีสำมำรถหำให้ได ้ทำงเรำ
ก็ไม่รู้จะท ำยงัไง เรำท ำเต็มท่ีทุกทำงแล้ว ตอนน้ีมีขั้นตอนเดียวท่ียงัไม่ได้ท  ำคือ 
กำรจ ำหน่ำยเป็นหน้ีสูญ   

 
จำกค ำสัมภำษณ์ดงักล่ำว แสดงให้เห็นถึงกำรไม่ให้ควำมร่วมมือของหน่วยรำชกำร

ส่วนอ่ืน ท ำให้เกิดขอ้จ ำกดัในกำรติดตำมกำรช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี และควำมแตกต่ำงของควำม
พยำยำมในกำรติดตำมทวงถำมท่ีแตกต่ำงกนั ซ่ึงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแห่งหน่ึงใชก้ำรหำขอ้มูล
กบัก ำนนั ผูใ้หญ่บำ้น รวมทั้งกำรขอควำมร่วมมือจำกผูเ้สียภำษีโดยตรง เม่ือมีผูม้ำช ำระภำษีบ ำรุง
ทอ้งท่ี ในขณะท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่อีกแห่งหน่ึงใชเ้พียงกำรทวงถำมผำ่นเอกสำร
เท่ำนั้น  

ในส่วนของภำษีป้ำย มีปัญหำในกำรจดัเก็บคือ กำรขำดควำมรับผิดชอบในกำรช ำระ
ภำษีของบริษทัขนำดใหญ่ มีกำรจ่ำยภำษีไม่ตรงเวลำ มีกำรช ำระ 2 ปีคร้ัง และปริมำณกำรช ำระมี
จ ำนวนมำก ท ำให้มีปัญหำในกำรจดัเก็บทวงถำมเน่ืองจำกเป็นบริษทัขนำดใหญ่ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก็ไม่เขม้แข็งพอท่ีจะบงัคบัให้บริษทันั้นมำช ำระภำษีให้ตรงตำมเวลำ แสดงไดด้งั
ค ำสัมภำษณ์ของ เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้ค. ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ (2557) ได้
กล่ำววำ่  

 
เรำมีปัญหำกำรคำ้งภำษีป้ำย เพรำะบริษทัน้ีไม่ยอมมำจ่ำย เคำ้ท ำแบบน้ีมำนำนแลว้
นะ เคำ้เป็นบริษทัใหญ่คิดจะมำจ่ำยตอนไหนก็จ่ำย จ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระเลยเยอะ 
2 ปี ถึงจะมำจ่ำยคร้ังหน่ึงจ่ำยทีเดียวสองปีเลย พอมำจ่ำยก็ท ำให้ยอดเงินภำษีป้ำยท่ี
เก็บได้ในปีท่ีเค้ำมำจ่ำยจะสูงผิดปกติ ในปีท่ีเค้ำไม่มำจ่ำยยอดก็จะต ่ำมำก กำร
วำงแผนใชจ่้ำยเลยรวนไปหมด เพรำะกำรใชจ่้ำยตอ้งอิงตำมรำยได ้อีกอยำ่งนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเรำก็ไม่เขม้แข็งพอท่ีจะไปบงัคบัเคำ้ให้มำจ่ำยให้ตรง
เวลำ ทำงเรำก็ไม่รู้จะท ำอยำ่งไร 
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4)  กำรบงัคบัใชก้ฎหมำย จำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่ยงัไม่เคยมีกำรอำยดัทรัพยสิ์นผูท่ี้
ไม่ยอมมำช ำระภำษี เน่ืองจำกทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทั้งสองแห่งจะใช้กำรเจรจำ และส่ง
หนงัสือเตือนให้มำช ำระเท่ำนั้น หำกจะแจง้อำยดัก็เกรงวำ่จะสร้ำงควำมไม่พอใจให้แก่ประชำชน 
เน่ืองจำกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมใกลชิ้ดกบัประชำชนสูงมำก จำกสำเหตุ
น้ีจึงท ำให้มีผูท่ี้ฝ่ำฝืนไม่ยอมมำช ำระภำษีมำกมำย แสดงไดด้งัค ำสัมภำษณ์ของเจำ้พนกังำนจดัเก็บ
รำยได ้ค.ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ (2557) ไดก้ล่ำววำ่ 

 
กำรท่ีเรำจะไปอำยดัทรัพย์สินผูท่ี้ไม่ช ำระภำษีนั้น ทำงเรำก็ไม่อยำกท ำ เพรำะ
จ ำนวนเงินท่ีคำ้งช ำระก็น้อยในแต่ละรำย แต่เม่ือรวมกนัหลำยๆรำยก็เป็นจ ำนวน
เยอะ และอีกอยำ่งนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลก็ไม่ให้ท ำ เรำเคยส่งเร่ืองไปให้
นิติกรจดักำร ทำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็บอกว่ำอย่ำท ำเลย เด๋ียวจะมี
ปัญหำภำยหลงั ทำงเรำก็ไม่สำมำรถท ำอะไรได ้ตอนน้ีท ำไดอ้ยำ่งเดียวตอ้งตดัเป็น
หน้ีสูญเท่ำนั้น    

  
 จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำทั้งหมดคือส่ิงท่ีส่งผลควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำร 
บริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ ท ำให้ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
แต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงกนั  

 
4.5  เปรียบเทยีบความพยายามในการจัดเกบ็ภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลทีม่ี 
       ขนาดต่างกนั 
 
ตารางที ่4.28  ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ีมีขนำดต่ำงกนั 
 
 
ภาษีทีจ่ดัเกบ็เอง 

ความพยายามในการจดัเกบ็ภาษ ี

องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเลก็ 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ 

ภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 0.99 0.95 0.95 
ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี 0.84 0.67 0.62 
ภำษีป้ำย 1.0005 0.92 0.985 
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ภาพที ่4.7  เปรียบเทียบควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีค ำนวณจำกประมำณกำรกบัควำมพยำยำม 
                  ในกำรจดัเก็บภำษีค ำนวณจำกภำษีท่ีควรจะเก็บได ้
 
 จำกภำพท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวำ่ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีเกือบทุกประเภทท่ีค ำนวณ
จำกประมำณกำรจะมีค่ำสูงกว่ำควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีท่ีค ำนวณจำกภำษีท่ีควรจะเก็บได ้
กล่ำวคือองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลตั้งประมำณกำรไวใ้ห้ต ่ำเพื่อท่ีจะให้ภำษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริงมีค่ำสูง
กวำ่ท่ีประมำณกำรไว ้เพื่อใหผ้ลของกำรจดัเก็บภำษีออกมำดูดีกวำ่ควำมเป็นจริง   

จำกตำรำงท่ี 4.28 แสดงให้เห็นวำ่ องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กมีควำมพยำยำมใน
กำรจดัเก็บภำษีดีท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำงและขนำดใหญ่  

ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็ก
มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.99 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำงและขนำดใหญ่มีค่ำควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินเท่ำกนั มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.95 สำเหตุท่ีองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินไดดี้กว่ำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำงและขนำดใหญ่คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กมีกำร
เปล่ียนแปลงของฐำนภำษีน้อย ท ำให้กำรส ำรวจท ำไดโ้ดยง่ำยกำรจดัเก็บท ำไดโ้ดยง่ำย บำงแห่งมี
พื้นท่ีเพียงแค่ 3.7 ตำรำงกิโลเมตร ท ำให้ท ำกำรส ำรวจไดบ้่อยคร้ัง กำรจดัเก็บจึงสำมำรถท ำไดต้รง
ตำมภำษีท่ีควรจะเก็บได ้และอีกสำเหตุหน่ึงคือ กำรเกิดอุทกภยัเม่ือปลำยปี 2554 ท ำให้ผูป้ระกอบกำร
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ตอ้งท ำกำรซ่อมแซมโรงงำนและห้องเช่ำ ทำงผูป้ระกอบกำรจึงขอลดหย่อนภำษีโรงเรือนและท่ีดิน
ท ำให้ภำษีท่ีจดัเก็บไดต้  ่ำกว่ำท่ีควรจะเก็บไดเ้ล็กนอ้ย และปัญหำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
เล็กไม่มีคือ กำรเล่ียงภำษีของผูป้ระกอบกำรโดยอำศยัควำมใกลชิ้ดกบันกักำรเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัญหำ
น้ีพบได้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำง จำกปัญหำดงักล่ำวท ำให้ควำมพยำยำมในกำร
จดัเก็บภำษีโรงเรือนและท่ีดินขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กจึงมีมำกกวำ่องคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลขนำดกลำงและขนำดใหญ่     

ภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี เป็นภำษีท่ีมีปัญหำในกำรจดัเก็บมำกท่ีสุดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ทุกขนำด หำกพิจำรณำควำมพยำยำมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดต่ำงๆ พบว่ำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กมีควำมพยำยำมในกำรจัดเก็บภำษีบ ำรุงท้องท่ีมำกท่ีสุด มีค่ำควำม
พยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีเท่ำกบั 0.84 รองลงมำคือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำด
กลำง มีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.67 และองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่มีค่ำควำมพยำยำมใน
กำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีนอ้ยท่ีสุดมีค่ำควำมพยำยำมเพียง 0.62 จำกกำรสัมภำษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
กำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีพบว่ำ ปัญหำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกขนำดพบเจอในกำร
จดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีคือ ประกำรแรก กำรท่ีผูถื้อครองท่ีดินบำงส่วนไม่ไดเ้ป็นคนในพื้นท่ี ท ำให้
กำรติดตำมกำรช ำระภำษีขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นไปอยำ่งยำกล ำบำก อีกทั้งจ  ำนวนเงินใน
กำรช ำระภำษีแต่ละคร้ังก็มีมูลค่ำไม่มำกนกั ท ำใหผู้ถื้อครองท่ีดินไม่ใส่ใจท่ีจะมำช ำระภำษี ปล่อยให้
เป็นยอดภำษีคำ้งช ำระหลำยปี บำงรำยคำ้งมำเป็น 10 ปีแล้วจึงมำจ่ำยภำษีคร้ังเดียวพร้อมกบัเสีย
ค่ำปรับ ซ่ึงผูช้  ำระก็เต็มใจท่ีจะช ำระค่ำปรับ ประกำรท่ีสองคือกำรเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ของผูถื้อครอง
ท่ีดิน ทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถติดต่อได ้หนงัสือท่ีส่งไปทวงถำมกำรช ำระภำษีก็ถูก
ส่งกลบัมำยงัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำให้ติดตำมผูถื้อครองท่ีดิน ให้มำช ำระไม่ได ้เม่ือไปขอ
ขอ้มูลจำกส่วนรำชกำรอ่ืนเช่น อ ำเภอและกรมท่ีดินก็ไม่ไดรั้บควำมร่วมมือในดำ้นขอ้มูลเท่ำท่ีควร 
และกำรสืบคน้ขอ้มูลขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไม่สำมำรถท ำไดเ้น่ืองจำกไม่ไดท้  ำกำรเช่ือมโยง
ขอ้มูลใหสื้บคน้ ประกำรท่ีสำมคือกำรเปล่ียนช่ือของผูถื้อครองท่ีดินท่ีมำจำกกำรซ้ือขำย เน่ืองจำกไม่
มีขอ้บงัคบัใหผู้ท่ี้ซ้ือขำยท่ีดินตอ้งมำแจง้ขอ้มูลกำรซ้ือขำยกบัทำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล กำรส่ง
หนงัสือทวงถำม ติดตำมใหผู้ถื้อครองท่ีมำช ำระภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี จึงท ำไดเ้พียงแค่ส่งไปหำผูถื้อครอง
คนเดิมเท่ำนั้น ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของกำรซ้ือขำยอยู่กบักรมท่ีดิน และกรมท่ีดินก็ไม่ให้ควำมร่วมมือ
ในขอ้มูลส่วนน้ี เน่ืองจำกไม่ใช่หนำ้ท่ีของกรมท่ีดินท่ีจะตอ้งท ำกำรแจง้ขอ้มูลกำรเปล่ียนแปลงผูถื้อ
ครองท่ีดิน ให้แก่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล จำกปัญหำท่ีกล่ำวมำท ำให้กำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ี
เป็นไปดว้ยควำมยำกล ำบำก ท ำใหก้ำรจดัเก็บภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีไม่ตรงกบัภำษีบ ำรุงทอ้งท่ีท่ีควรจะเก็บ
ไดใ้นองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทุกขนำด  
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ควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำย องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดเล็กมีควำมพยำยำมใน
กำรจดัเก็บภำษีป้ำยมำกท่ีสุดมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 1.005 แสดงใหเ้ห็นวำ่สำมำรถจดัเก็บภำษีป้ำย
ไดม้ำกกวำ่ภำษีป้ำยท่ีควรจะเก็บได ้รองลงมำคือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ มีค่ำควำม
พยำยำมเท่ำกบั 0.985 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดกลำงมีควำมพยำยำมในกำรจดัเก็บภำษีป้ำย
นอ้ยท่ีสุดมีค่ำควำมพยำยำมเท่ำกบั 0.92 ในส่วนของภำษีป้ำยพบวำ่มีปัญหำในกำรจดัเก็บคือ บริษทั
ขนำดใหญ่ท่ีมีภำษีป้ำยท่ีตอ้งช ำระ ไม่ยอมมำช ำระภำษีให้ตรงเวลำ โดยจะมำช ำระ 2 ปีต่อคร้ัง ซ่ึงมี
ยอดในกำรช ำระสูงมำก ท ำให้กำรวำงแผนกำรใชจ่้ำยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เป็นไปตำม
แผน เน่ืองจำกกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยจะตอ้งอิงตำมรำยรับท่ีเขำ้มำ ปัญหำน้ีจะพบไดใ้นองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่  

จำกกำรสัมภำษณ์พบวำ่ไม่มีกำรน ำแผนท่ีภำษีมำใชใ้นกำรจดัเก็บภำษีเน่ืองจำกบริษทัท่ีท ำ
แผนท่ีภำษีไม่มีกำรปรับปรุงฐำนขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั ท ำให้ใชง้ำนไดไ้ม่เต็มท่ี ทำงองคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลจึงตอ้งใชว้ิธีลงส ำรวจพื้นท่ีกนัเอง ท ำให้เกิดกำรตกหล่นในขอ้มูลบำ้ง ซ่ึงในขณะน้ีทำง
กรมสรรพำกรก ำลงัด ำเนินกำรโปรแกรมแผนท่ีภำษีแบบใหม่ มำใช้กบัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
จะท ำให้กำรจดัเก็บภำษีตรงตำมเป้ำหมำยมำกยิ่งข้ึน ซ่ึง เจำ้พนกังำนจดัเก็บรำยได ้ค. ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ่ (2557) กล่ำววำ่  

 
ถำ้หำกมีแผนท่ีภำษีให้ใช้จะท ำให้กำรจดัเก็บท ำไดดี้กว่ำน้ี ถ้ำน ำเขำ้มำจะท ำให้
จดัเก็บภำษีไดล้ะเอียดมำก กำรจดัเก็บจะอิงตำมฐำนภำษี กำรตรวจสอบว่ำใครยงั
ไม่ช ำระภำษีจะท ำไดร้วดเร็วมำก เพียงแค่เปิดโปรแกรมดูเท่ำนั้น ซ่ึงตอนน้ีเรำยงั
จดัท ำเป็นเอกสำรอยู่ กำรตรวจสอบจึงท ำได้ล่ำช้ำ กว่ำจะตรวจเจอว่ำใครยงัไม่
ช ำระก็ใชเ้วลำนำน  

 
 จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำกำรบงัคบัใช้กฎหมำยในกำรลงโทษ หรืออำยดัทรัพยสิ์นผูท่ี้ไม่
ช ำระภำษี ยงัไม่เกิดข้ึนในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกขนำด เน่ืองจำกผูบ้ริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไม่ตอ้งกำรใหเ้กิดกำรกระทบกระทัง่กนัระหวำ่งองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลกบัประชำชน 
เน่ืองจำกเกรงวำ่จะมีผลกบัคะแนนนิยม จึงใชว้ธีิกำรเจรจำ และส่งหนงัสือทกัทว้งและติดตำมให้มำ
ช ำระภำษี เหตุผลอีกประกำรหน่ึงก็คือ จ ำนวนเงินในกำรคำ้งภำษีในแต่ละรำย มีจ ำนวนนอ้ย แต่มี
มำกรำย กำรฟ้องร้องอำยดัทรัพยสิ์นจึงเป็นเร่ืองท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลถือวำ่ไม่คุม้ค่ำในเร่ือง
ของเวลำและค่ำใชจ่้ำยท่ีใชใ้นกำรฟ้องร้อง อำยดัทรัพยสิ์น   

 



 
บทที ่5  

 
สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ืองความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพยายาม ในการจดัเก็บ
ภาษี (Tax Effort) โดยเปรียบเทียบภาษีท่ีจดัเก็บไดจ้ริงกบัภาษีท่ีควรจะเก็บไดข้ององค์การบริหาร
ส่วนต าบล และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพยายาม (Tax Effort) ในการจดัเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีมี ขนาดเท่ากนั และแตกต่างกนั และอธิบายสาเหตุของความแตกต่างโดยอาศยั
ขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีมีขนาดแตกต่างกนัทั้ง 6 แห่ง มา
เปรียบเทียบกนั โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างตามขนาด คือ องค์การบริหารส่วนขนาดเล็ก 2 แห่ง องค์การ
บริหารส่วนขนาดกลาง 2 แห่ง องคก์ารบริหารส่วนขนาดใหญ่ 2 แห่ง โดยท าการเปรียบเทียบกนัภายใน
กลุ่มตวัอยา่ง และเปรียบเทียบขา้มกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถน าเสนอขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 5.3  ขอ้เสนอแนะ  
 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
  

5.1.1  โครงสร้างรายรับ  
จากการศึกษาพบว่า รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขนาด จะมาจากภาษีจดัสรร

ซ่ึงมีสัดส่วนในรายรับมากท่ีสุด รองลงมาจะมาจากเงินอุดหนุน และรายไดท่ี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจดัเก็บเองจะมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงภาษีจดัสรรและเงินอุดหนุนมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในองคก์าร 
บริหารส่วนต าบลทุกขนาด ในส่วนของรายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเองมีลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงท่ีผนัผวนมีการเพิ่มข้ึนและลดลงสลับกันในแต่ละปี เม่ือพิจารณาสัดส่วนภาษีท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง พบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีสัดส่วนการจดัเก็บ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินมากท่ีสุด รองลงมาคือภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และมีสัดส่วนน้อยท่ีสุดคือภาษีป้าย 



101 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีสัดส่วนในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ
ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุด องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่มีสัดในการ
จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินสูงท่ีสุด รองลงมาคือภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องท่ีเป็นภาษีท่ีมี
สัดส่วนในการจดัเก็บนอ้ยท่ีสุด 

 
5.1.2  เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษี (Tax Effort) ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทีม่ีขนาดเท่ากนั  
5.1.2.1  ความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล

ขนาดเล็ก  
จากการศึกษาพบวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเงินและองคก์ารบริหารส่วนต าบล

บางพดูมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีไม่แตกต่างกนัมากนกั  
1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงินมีค่าความ

พยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินเท่ากบั 1.01 สูงกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพูด
เล็กนอ้ย ซ่ึงมีค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินเท่ากบั 0.98  

2)  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพูดมีค่าความพยายามใน
การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเท่ากบั 0.88 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเงินมีค่าความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเท่ากบั 0.8 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพูดมีค่าความพยายามสูงกวา่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อเงินเล็กนอ้ย  

3)  ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีค่าความพยายามใน
การจดัเก็บภาษีป้าย สูงมาก สามารถจดัเก็บไดจ้ริงตรงตามภาษีท่ีควรจะเก็บไดท้ั้งสองแห่ง องคก์าร
บริหารส่วนต าบลบ่อเงินมีค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายเท่ากบั 1.001 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบางพดูมีค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายเท่ากบั 1 มีค่าแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ย จะเห็น
ไดว้า่องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีความพยายามใกลเ้คียงกนัมาก  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีความความพยายามในการจดัเก็บภาษีแต่ละ
ประเภทแตกต่างกนันอ้ย เน่ืองจาก องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีความเปล่ียนแปลงของ
โรงงาน หอ้งเช่า การเปล่ียนแปลงผูซ้ื้อขายท่ีดิน และจ านวนป้ายนอ้ย ท าให้การส ารวจท าไดง่้ายการ
ติดตาม ทวงถาม ให้ผูป้ระกอบการมาช าระภาษีท าได้ง่าย เพราะผูช้  าระภาษีส่วนใหญ่เป็นคนใน
พื้นท่ี จะมีเพียงภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเท่านั้นท่ีมีปัญหาในการจดัเก็บเน่ืองจากผูถื้อครองท่ีดินบางส่วนเป็น
คนนอกพื้นท่ี การติดตาม ทวงถามจึงท าไดย้าก 
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5.1.2.2  ความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง  

จากการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้มีความพยายามในการจดัเก็บ
ภาษีสูงกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามทุกประเภทภาษี  

1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีค่าความ
พยายามเท่ากบั 0.98 และองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามมีค่าความพยายามเท่ากบั 0.92 แสดง
ใหเ้ห็นถึงความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้า
มีมากกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามเล็กนอ้ย ความพยายามในการจดัเก็บ สาเหตุท่ีท าให้
เกิดความแตกต่างของความพยายามในการจดัเก็บภาษี คือ การเล่ียงภาษีของผูป้ระกอบการบางราย
โดยยื่นแบบแสดงการช าระภาษีไม่ตรงตามความเป็นจริง โดยอาศยัความใกล้ชิดกบันกัการเมือง
ทอ้งถ่ิน ท าใหก้ารจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินไม่สามารถจดัเก็บไดต้รงกบัภาษีท่ีควรจะเก็บได ้

2)  ภาษีบ ารุงท้องท่ีเป็นภาษีท่ีมีความพยายามแตกต่างกันมาก องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหา้มีค่าความพยายามเท่ากบั 0.83 และองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามมี
ค่าความพยามเท่ากบั 0.52 แสดงให้เห็นว่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองห้ามีมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองสามมาก สาเหตุท่ีท าให้ความ
พยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีแตกต่างกนั คือ มีการเปล่ียนผูถื้อครองท่ีดินเร็วมาก และผูถื้อ
ครองท่ีดินไม่ใช่คนในพื้นท่ี บางส่วนติดต่อได้แต่ไม่ยอมมาช าระภาษี ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลท าหนงัสือทวงถามแลว้ก็ไม่ยอมมาติดต่อ บางส่วนไม่สามารถติดต่อได ้ส่งหนงัสือทวงถาม
ไปแล้วก็ถูกส่งกลบัมา เพราะเปล่ียนท่ีอยู่ หน่วยงานอ่ืนท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัผูถื้อครองท่ีดินก็ไม่ให้
ความร่วมมือ ท าใหก้ารติดต่อ ทวงถามท าไดย้าก  

3)  ภาษีป้ายพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีค่าความพยายาม
เท่ากบั 1 แสดงใหเ้ห็นวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองหา้สามารถจดัเก็บภาษีป้ายไดต้รงกบัภาษีท่ี
ควรจะเก็บได ้และองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามมีค่าความพยายามเท่ากบั 0.8 แสดงให้เห็นวา่
ความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงป้าย ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองห้ามีมากกวา่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองสาม เน่ืองจากมีการยกเลิกกิจการเน่ืองจากเกิดปัญหาน ้ าท่วมในปลายปี 2554 ท า
ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองสามไม่สามารถจดัเก็บไดต้รงตามภาษีป้ายท่ีควรจะเก็บได ้    

5.1.2.3  ความพยายามในการจดัเก็บภาษี (Tax Effort) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่  

จากการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองบึงค าพร้อยมีความพยายามใน
การจดัเก็บภาษีสูงกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ีทุกประเภทภาษี  

1)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีค่า
ความพยายามเท่ากบั 0.97 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ีมีค่าความพยายามเท่ากบั 0.93 แสดงให้
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เห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
มากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ีซ่ึงแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย เพราะว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งสองแห่งมีการท าความเข้าใจกับผูป้ระกอบการเม่ือผูป้ระกอบการมาช าระภาษีท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อท าความเขา้ใจในการช าระภาษี วา่เสียภาษีในอตัราเท่าใด เสียภาษีวนั
ไหน การค านวณภาษีเป็นอย่างไร และอธิบายให้ผูป้ระกอบการทราบว่าจะน าภาษีไปใช้จ่ายดา้น
ใดบา้ง ท าใหผู้ป้ระกอบการเกิดความสมคัรใจและรับรู้หนา้ท่ีในการเสียภาษี   

2)  ภาษีบ ารุงท้องท่ีเม่ือพิจารณาจากความพยายามพบว่ามีปัญหาในการ
จดัเก็บดว้ยกนัทั้งสองแห่ง แต่องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีความพยายามสูงกวา่องคก์าร
บริหารส่วนต าบลคลองส่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีค่าความพยายามในการจดัเก็บ
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเท่ากบั 0.75 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ีมีค่าความพยายามเพียง 0.5 เท่านั้น 
สาเหตุท่ีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคือ ผูถื้อครองท่ีดิน
บางส่วนไม่ใช่คนในพื้นท่ี การติดตาม ทวงถามท าได้ยาก ท าได้เพียงแค่ส่งหนังสือแจง้เตือนไป
เท่านั้น ถา้หากมีการซ้ือขาย หรือเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่จะท าใหก้ารติดตามท าไดย้าก กรมท่ีดินท่ีมีขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งก็ไม่ใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล ท าใหมี้ปัญหาในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

3)  ภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีป้ายมากกวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีค่า
ความพยายามเท่ากบั 0.99 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองส่ีมีค่าความพยายามเท่ากบั 0.91 แสดงให้
เห็นถึงความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงค าพร้อยมีสูงกว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี ปัญหาท่ีพบคือ การขาดความรับผิดชอบในการช าระภาษีของ
บริษทัขนาดใหญ่ มีการจ่ายภาษีไม่ตรงเวลา มีการช าระ 2 ปีคร้ัง และปริมาณการช าระมีจ านวนมาก 
ท าใหค้วามพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายบางปีต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น  
    

5.1.3  เปรียบเทียบความพยายามในการจัดเก็บภาษี (Tax Effort) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทีม่ีขนาดแตกต่างกนั 

ผลการศึกษาความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีขนาด
แตกต่างกนั พบวา่  

1)  หลกัในการประมาณการภาษี จากการศึกษาพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุก
ขนาด ใชข้อ้มูลในการประมาณการอิงจากยอดการจดัเก็บในปีท่ีแลว้เป็นหลกัในการประมาณการ 
โดยไม่น าภาษีท่ีควรจะเก็บไดต้ามฐานภาษีท่ีมีอยูจ่ริงมาร่วมพิจารณา ท าให้การประมาณการ ผิดไป
จากท่ีควรจะเป็น สังเกตไดจ้ากบางปีสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้กินยอดประมาณการ แต่เม่ือน าภาษีท่ี
จดัเก็บไดจ้ริงมาเปรียบเทียบกบัภาษีท่ีควรจะเก็บไดก้ลบัพบวา่ไม่ไดม้ากกวา่ภาษีท่ีควรจะเก็บไดเ้ลย 
แสดงใหเ้ห็นถึงการประมาณการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สะทอ้นความเป็นจริง  



104 
 

2)  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ผลการศึกษาความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือน 
และท่ีดินพบวา่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีค่าความพยายามเท่ากบั 0.99 องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินเท่ากนั 
มีค่าความพยายามเท่ากบั 0.95 สาเหตุท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดินได้ดีกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีการเปล่ียนแปลงของฐานภาษีน้อย ท าให้การส ารวจท าได้
โดยง่ายการจดัเก็บท าไดโ้ดยง่าย ท าใหท้  าการส ารวจไดบ้่อยคร้ัง การจดัเก็บจึงสามารถท าไดต้รงตาม
ภาษีท่ีควรจะเก็บได ้และอีกสาเหตุหน่ึงคือ การเกิดอุทกภยัเม่ือปลายปี 2554 ท าให้ผูป้ระกอบการ
ตอ้งท าการซ่อมแซมโรงงานและห้องเช่า ทางผูป้ระกอบการจึงขอลดหย่อนภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ท าให้ภาษีท่ีจดัเก็บได้ต ่ากว่าท่ีควรจะเก็บไดเ้ล็กน้อย ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลางและขนาดใหญ่มาก เพราะมีผูป้ระกอบการอยูใ่นพื้นท่ีมากกวา่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลขนาดเล็ก และปัญหาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กไม่มีคือ การเล่ียงภาษีของ
ผูป้ระกอบการโดยอาศยัความใกลชิ้ดกบันกัการเมืองทอ้งถ่ิน ซ่ึงปัญหาน้ีพบไดใ้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดกลาง จากปัญหาดงักล่าวท าให้ความพยายามในการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กจึงมีมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่     

3)  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เป็นภาษีท่ีมีปัญหาในการจดัเก็บมากท่ีสุดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุกขนาด หากพิจารณาความพยายามขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดต่างๆพบว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมากท่ีสุด มีค่า
ความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเท่ากบั 0.84 รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง มีค่าความพยายามเท่ากบั 0.67 และองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่มีค่าความ
พยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีนอ้ยท่ีสุดมีค่าความพยายามเพียง 0.62 ปัญหาท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลทุกขนาดพบเจอในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคือ ประการแรก การท่ีผูถื้อครอง
ท่ีดินบางส่วนไม่ไดเ้ป็นคนในพื้นท่ี ท าให้การติดตามการช าระภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นไปอยา่งยากล าบาก อีกทั้งจ  านวนเงินในการช าระภาษีแต่ละคร้ังก็มีมูลค่าไม่มากนกั ท าให้ผูถื้อ
ครองท่ีดินไม่ใส่ใจท่ีจะมาช าระภาษี ปล่อยใหเ้ป็นยอดภาษีคา้งช าระหลายปี บางรายคา้งมาเป็น 10 ปี
แลว้จึงมาจ่ายภาษีคร้ังเดียวพร้อมกบัเสียค่าปรับ ซ่ึงผูช้  าระก็เต็มใจท่ีจะช าระค่าปรับ ประการท่ีสอง
คือการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ของผูถื้อครองท่ีดิน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถติดต่อได ้
หนงัสือท่ีส่งไปทวงถามการช าระภาษีก็ถูกส่งกลบัมายงัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าใหติ้ดตามผูถื้อ
ครองท่ีดิน ให้มาช าระไม่ได ้เม่ือไปขอขอ้มูลจากส่วนราชการอ่ืนเช่น อ าเภอและกรมท่ีดินก็ไม่ได้
รับความร่วมมือในด้านขอ้มูลเท่าท่ีควร และการสืบคน้ขอ้มูลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่
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สามารถท าไดเ้น่ืองจากไม่ไดท้  าการเช่ือมโยงขอ้มูลให้สืบคน้ ประการท่ีสามคือการเปล่ียนช่ือของผู ้
ถือครองท่ีดินท่ีมาจากการซ้ือขาย เน่ืองจากไม่มีขอ้บงัคบัใหผู้ท่ี้ซ้ือขายท่ีดินตอ้งมาแจง้ขอ้มูลการซ้ือ
ขายกบัทางองค์การบริหารส่วนต าบล การส่งหนงัสือทวงถาม ติดตามให้ผูถื้อครองท่ีมาช าระภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี จึงท าได้เพียงแค่ส่งไปหาผูถื้อครองคนเดิมเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลในส่วนของการซ้ือขายอยู่
กบักรมท่ีดิน และกรมท่ีดินก็ไม่ใหค้วามร่วมมือในขอ้มูลส่วนน้ี เน่ืองจากไม่ใช่หนา้ท่ีของกรมท่ีดิน
ท่ีจะตอ้งท าการแจง้ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงผูถื้อครองท่ีดิน ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล จาก
ปัญหาท่ีกล่าวมาท าใหก้ารจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเป็นไปดว้ยความยากล าบาก ท าให้การจดัเก็บภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีไม่ตรงกบัภาษีบ ารุงทอ้งท่ีท่ีควรจะเก็บไดใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกขนาด 

4)  ภาษีป้าย องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กมีความพยายามในการจดัเก็บภาษี
ป้ายมากท่ีสุดมีค่าความพยายามเท่ากบั 1.005 แสดงใหเ้ห็นวา่สามารถจดัเก็บภาษีป้ายไดม้ากกวา่ภาษี
ป้ายท่ีควรจะเก็บได ้รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีค่าความพยายามเท่ากบั 
0.985 องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางมีความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายน้อยท่ีสุดมีค่า
ความพยายามเท่ากบั 0.92 ในส่วนของภาษีป้ายพบวา่มีปัญหาในการจดัเก็บคือ บริษทัขนาดใหญ่ท่ีมี
ภาษีป้ายท่ีตอ้งช าระ ไม่ยอมมาช าระภาษีให้ตรงเวลา โดยจะมาช าระ 2 ปีต่อคร้ัง ซ่ึงมียอดในการ
ช าระสูงมาก ท าให้การวางแผนการใช้จ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เป็นไปตามแผน 
เน่ืองจากการวางแผนการใชจ่้ายจะตอ้งอิงตามรายรับท่ีเขา้มา ปัญหาน้ีจะพบไดใ้นองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลขนาดใหญ่ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางพบวา่ มีการยกเลิกกิจการ
เป็นจ านวนมากเน่ืองจากเกิดปัญหาน ้ าท่วมในปลายปี 2554 ท าให้ความพยายามในการจดัเก็บภาษี
นอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้งสองขนาด  

5)  การบงัคบัใชก้ฎหมายในการลงโทษ จากการศึกษาพบวา่การฟ้องร้องหรืออายดั
ทรัพยสิ์นผูท่ี้ไม่ช าระภาษีตามก าหนด ยงัไม่เกิดข้ึนในองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุกขนาด เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่ตอ้งการให้เกิดการกระทบกระทัง่กนัระหวา่งองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลกบัประชาชน เน่ืองจากเกรงวา่จะมีผลกบัคะแนนนิยม จึงใชว้ิธีการเจรจา และส่งหนงัสือ
ทกัทว้งและติดตามใหม้าช าระภาษี เหตุผลอีกประการหน่ึงก็คือ จ านวนเงินในการคา้งภาษีในแต่ละ
ราย มีจ านวนน้อย แต่มากราย การฟ้องร้องอายดัทรัพยสิ์นจึงเป็นเร่ืองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ถือว่าไม่คุม้ค่าในเร่ืองของเวลาและค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการฟ้องร้อง อายดัทรัพยสิ์น การไม่บงัคบัใช้
กฎหมายในการลงโทษจึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้การช าระภาษีของประชาชนไม่สนใจท่ีจะมา
ช าระภาษี ปล่อยให้เป็นภาษีค้างหลายปี ส่งผลต่อกระทบความพยายามในการจดัเก็บภาษีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอยา่งมาก   
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
  
 ความพยายามในการจดัเก็บภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่ละขนาดมีความแตกต่าง
กนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กท าไดดี้กวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ในทุกประเภทภาษี และในความแตกต่างนั้นท าใหพ้บปัญหาต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ ความพยายามใน
การจดัเก็บภาษีดงัน้ี  
 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นภาษีท่ีมีความพยายามในการจดัเก็บสูงในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทุกขนาด เน่ืองจากผูเ้สียภาษีเป็นบุคคลท่ีอยู่ในพื้นท่ีสามารถติดตาม ทวงถามได้ง่าย ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่มีการท าความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษี แต่ก็มีปัญหาการจดัเก็บใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งท่ีมีการเล่ียงภาษี โดยอาศยัความใกลชิ้ดส่วนตวักบันกัการเมือง
ทอ้งถ่ินส่งผลให้การจดัเก็บภาษีต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปิยธิดา โคกโพธ์ิ 
(2555) ศึกษาเร่ืองปัญหาการคลงัทอ้งถ่ิน พบวา่ประชาชนในเทศบาลขาดความกระตือรือร้นและจง
ใจในการเล่ียงภาษี ท าให้การจดัเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้อีก
ปัญหาหน่ึงคือการท าหนงัสือแจง้ไปยงัผูเ้สียภาษีล่าชา้เน่ืองจากไม่มีการน าระบบแผนท่ีภาษีเขา้มาใช ้
ท าใหผู้เ้สียภาษีมาช าระภาษีไม่ทนัส้ินปีงบประมาณ น่ีจึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลต่อความพยายามในการ
จดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  
 ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เป็นภาษีท่ีมีปัญหาในการจดัเก็บมากท่ีสุดขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุกขนาด หากพิจารณาความพยายามขององคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดต่างๆพบวา่ สาเหตุท่ีท าให้
เกิดปัญหาคือ ผูถื้อครองท่ีดิน ไม่ใช่คนในพื้นท่ี การท่ีผูถื้อครองท่ีดินไม่ไดเ้ป็นคนในพื้นท่ี ท าให้
การติดตามการช าระภาษีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นไปอยา่งยากล าบาก อีกทั้งจ  านวนเงินใน
การช าระภาษีแต่ละคร้ังก็มีมูลค่าไม่มากนกั ท าใหผู้ถื้อครองท่ีดินไม่ใส่ใจท่ีจะมาช าระภาษี ปล่อยให้
เป็นยอดภาษีคา้งช าระหลายปี แลว้จึงมาจ่ายภาษีคร้ังเดียวพร้อมกบัเสียค่าปรับ ซ่ึงผูช้  าระก็เต็มใจท่ี
จะช าระค่าปรับ และการเปล่ียนท่ีอยู่ใหม่ของผูถื้อครองท่ีดิน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไม่
สามารถติดต่อได ้หนงัสือท่ีส่งไปทวงถามการช าระภาษีก็ถูกส่งกลบัมายงัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ท าให้ติดตามผูถื้อครองท่ีดิน ให้มาช าระไม่ได ้เม่ือไปขอขอ้มูลจากส่วนราชการอ่ืนเช่น อ าเภอและ
กรมท่ีดินก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือในดา้นขอ้มูลเท่าท่ีควร และการสืบคน้ขอ้มูลขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากไม่ไดท้  าการเช่ือมโยงขอ้มูลให้สืบคน้ และปัญหาสุดทา้ยคือ
การเปล่ียนมือของผูถื้อครองท่ีดินท่ีมาจากการซ้ือขาย เน่ืองจากไม่มีขอ้บงัคบัให้ผูท่ี้ซ้ือขายท่ีดินตอ้ง
มาแจง้ขอ้มูลการซ้ือขายกบัทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล การส่งหนงัสือทวงถาม ติดตามให้ผูถื้อ
ครองท่ีมาช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จึงท าไดเ้พียงแค่ส่งไปหาผูถื้อครองคนเดิมเท่านั้น ซ่ึงขอ้มูลในส่วน
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ของการซ้ือขายอยู่กบักรมท่ีดิน และกรมท่ีดินก็ไม่ให้ความร่วมมือในขอ้มูลส่วนน้ี เน่ืองจากไม่ใช่
หนา้ท่ีของกรมท่ีดินท่ีจะตอ้งท าการแจง้ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงผูถื้อครองท่ีดินให้แก่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล และไม่มีกฎหมายบงัคบัให้ผูซ้ื้อขายมาแจง้การเปล่ียนแปลงกบัทางองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงไม่เป็นไปตามหลกัการภาษีอากรท่ีทอ้งถ่ินควรเป็นผูจ้ดัเก็บของ เกริกเกียรติ พิพฒัน์เสรีธรรม 
(2522) ท่ีได้กล่าวไวว้่า ภาษีอากรท่ีทอ้งถ่ินควรเป็นผูจ้ดัเก็บ จะตอ้งเป็นภาษีท่ีท้องถ่ินมีความ
ไดเ้ปรียบในการจดัเก็บมากกวา่รัฐบาลกลาง เน่ืองจากทอ้งถ่ินอยูใ่กลชิ้ดกบัทรัพยสิ์น และผูเ้สียภาษี
มากกวา่รัฐบาลกลาง แต่ในกรณีของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีเพียงความใกลชิ้ด
กบัทรัพยสิ์นเท่านั้น มิไดมี้ความใกลชิ้ดกบัผูเ้สียภาษี เน่ืองจากผูถื้อครองท่ีดินบางส่วนไม่ไดเ้ป็นคน
ในพื้นท่ี การติดตาม ทวงถามจึงท าได้ยากล าบาก และอีกประเด็นปัญหาหน่ึงคือการท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลมียอดลูกหน้ีจากภาษีบ ารุงทอ้งท่ีคา้งหลายปี ไม่สามารถติดตามได ้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแห่งจึงไดมี้วิธีการแกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยการประชุมยกให้หน้ีจ านวนน้ีกลายเป็น
หน้ีสูญ ซ่ึงไม่ใช่การแกปั้ญหาท่ีตน้เหตุ ทั้งน้ีการคา้งช าระภาษีก็จะยงัคงมีต่อไปเร่ือยๆ แสดงให้เห็น
วา่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไม่มีการบงัคบัใช้กฎหมายลงโทษอายดัทรัพยสิ์นของผูค้า้งช าระ
ภาษีอย่างจริงจงั ท าให้ผูท่ี้คา้งภาษีไม่มีความกระตือรือร้นท่ีจะมาช าระภาษี จึงก่อให้เกิดการคา้ง
ช าระอยา่งต่อเน่ือง และมีจ านวนหลายราย ถึงแมจ้ะเป็นจ านวนเงินภาษีท่ีไม่มากนกัในแต่ละราย แต่
รวมกันหลายรายแล้วก็เป็นจ านวนเงินท่ีสูงพอสมควร ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาด
รายได้จากภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไป สะทอ้นให้เห็นถึงความพยายามในการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีบาง
แห่งมีนอ้ย 
 ภาษีป้าย ความพยายามในการจดัเก็บภาษีป้ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขนาดมี
ความพยายามในการจดัเก็บใกลเ้คียงกนั แต่ก็มียงัมีองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแห่งท่ีมีปัญหาใน
การจดัเก็บ เน่ืองจาก มีบริษทัขนาดใหญ่บางแห่ง ไม่มีวนิยัในการช าระภาษีป้าย มาช าระภาษีไม่ตรง
ตามเวลา เช่นมาช าระภาษี 2 ปีต่อคร้ัง ซ่ึงจ านวนเงินท่ีช าระมีจ านวนมาก ท าให้การวางแผนการใช้
จ่ายท่ีอิงตามรายรับมีปัญหา และผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ไม่มีศกัยภาพในการบงัคบัให้
บริษทันั้นมาช าระภาษีป้าย อีกทั้งยงัไม่มีการบงัคบัใช้กฎหมายลงโทษอย่างจริงจงักบับริษทั น้ี
เน่ืองจากเกรงวา่จะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียง และความนิยมในพื้นท่ี เป็นปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัแนวคิดทศันคติทางการคลงัแบบประชานิยมยุคใหม่ของ วีระศกัด์ิ เครือเทพ (2550) ไดก้ล่าวว่า
นกัการเมืองทอ้งถ่ินมกัจะมองวา่การจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ินเป็นอุปสรรคส าคญั ท่ีท าให้เสียคะแนนนิยม
ทางการเมือง คู่แข่งทางการเมืองอาจใชป้ระเด็นในเร่ืองการเก็บภาษีเพิ่มข้ึน หรือการเก็บภาษีให้เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย มาเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองในการเลือกตั้งคร้ังต่อไปได ้ท่ีสะทอ้นให้เห็นว่า
นโยบายการจดัเก็บภาษียงัมีเร่ืองของการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง ส่งผลให้ความพยายามในการจดัเก็บ
ภาษีป้ายต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น   
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1  ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
1)  การท่ีภาครัฐจะพิจารณาเพิ่มอ านาจในการจดัเก็บและเพิ่มประเภทภาษีให้แก่

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัเก็บเองเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรจะ
พิจารณาดว้ยว่า ผูเ้สียภาษีเป็นคนในพื้นท่ีหรือไม่ จะท าให้ง่ายต่อการติดตามทวงถามของทอ้งถ่ิน 
ท าใหส้ามารถจดัเก็บภาษีไดเ้ตม็เมด็เตม็หน่วยมากข้ึน 

2)  ควรมีการน าระบบแผนท่ีภาษีมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยา่งจริงจงั 
เพราะระบบแผนท่ีภาษีจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การจดัเก็บภาษี ติดตาม และท าการประเมินภาษีท่ีควรจะ
เก็บไดง่้ายข้ึน และมีความรวดเร็วในการท่ีจะตรวจสอบ เร่งรัดผูเ้สียภาษีไดอ้ย่างรวดเร็ว ลดปัญหา
การท าหนงัสือทวงถามล่าชา้ ซ่ึงในระบบเดิมยงัใชเ้อกสารในการตรวจสอบ 

3)  ควรมีการส่งเสริมการให้ความร่วมมือดา้นขอ้มูลผูถื้อครองท่ีดิน ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เน่ืองจากข้อมูลท่ีใช้ในการติดตามผูเ้สียบ ารุงท้องท่ี ไม่ได้อยู่กับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให้ยากแก่การติดตาม หากมีการให้ความร่วมมือในขอ้มูลดา้นน้ี จะท าให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถติดตาม ทวงถาม ผูถื้อครองท่ีดินไดง่้ายข้ึน 

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรเพิ่มช่องทางในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี เช่น
ช าระผา่นธนาคาร ช าระดว้ยธนาณัติ ช าระดว้ยเช็ค เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้สียภาษีท่ีไม่ได้
อยูใ่นพื้นท่ี จะเป็นการลดการคา้งช าระภาษีไดอี้กทางหน่ึง 

  
5.3.2  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

1)  การศึกษาในคร้ังน้ี ไดมี้การเปรียบเทียบค่าของค่าความพยายามในการจดัเก็บ
ภาษีอากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจงัหวดัปทุมธานี เพียงจงัหวดัเดียว จึงควรท า การศึกษา
เพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบความพยายามของแต่ละจงัหวดัวา่ค่าความพยายามในการจดัเก็บภาษีมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางทางเดียวกนัหรือไม่ ปัจจยัใดท่ีท าให้เกิดความแตกต่างกนั จะท าให้ผล
การศึกษามีความน่าเช่ือถือเพิ่มมากข้ึน    

2)  การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงความพยายามในการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพในการใชจ่้าย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 
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แบบสัมภาษณ์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 1.  มีหลกัการในการประมาณการการจดัเก็บภาษีอยา่งไร 

 2.  หลกัการประมาณการอิงไปตามฐานภาษีหรือไม่ 

 3.  การจดัเก็บภาษีบางประเภทไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้พราะอะไร 

 4.  ปัญหาในการจดัเก็บภาษีมีอะไรบา้ง อยา่งไร 

 5.  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการประมาณการเพียงพอหรือไม่ อยา่งไร 

 6.  มีการน าแผนท่ีภาษีมาใชห้รือไม่ อยา่งไร 

 7.  การคา้งภาษีมีหรือไม่ มีการบงัคบัช าระภาษีอยา่งไร 

 8.  บุคลากรและประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการช าระภาษีอยา่งไร 

 9.  มีการท าความเขา้ใจกบัผูช้  าระภาษีอยา่งไร 

 10.  การตรวจสอบการจดัเก็บภาษีจากส่วนกลางเป็นอยา่งไร 

 11.  นโยบายการจดัเก็บภาษีของผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอยา่งไร 
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1.  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็ ก. 
    

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อเงินจะเร่ิมท าการประมาณการในเดือนช่วงกรกฎาคม ในช่วง
สามเดือนสุดทา้ยก่อนส้ินปีงบประมาณในวนัท่ี 30 กนัยายน จะท าการประมาณการจากรายรับใน
ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้วา่จดัเก็บไดม้ากนอ้ยเพียงใดแลว้คาดการณ์วา่อีกสามเดือนท่ีเหลือฐาน
ภาษีชนิดใดบา้งท่ีเพิ่มเขา้มาในปีน้ีมีจ  านวนเท่าไหร่แลว้จึงท าการบวกเพิ่มเขา้ไป เช่นภาษีโรงเรือนก็
จะเห็นแลว้ว่ามีโรงงานเพิ่มข้ึนหรือลดลงเท่าไหร่ ควรจะเก็บรายไดเ้ท่าไหร่ ดูไดจ้ากภาษีโรงเรือน
และท่ีดินเพิ่มข้ึนในปี 2554-2555 แต่ในปี 2556 ลดลงเน่ืองจากมีการขอลดหย่อนภาษีของ
ผูป้ระกอบการบางรายเน่ืองจากปี 2555 มีการปิดซ่อมแซมกิจการเน่ืองจากน ้ าท่วมปี 2554 ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ีจะมีแต่ลดเน่ืองจากจะมีการน าเอาท่ีดินไปท าเป็นโรงงานในแต่ละปี ภาษีป้ายมีนอ้ยการจดัเก็บ
จึงท าได้ง่ายการจดัเก็บภาษีทั้ งสามประเภทในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเงินมีความ
เปล่ียนแปลงน้อยในพื้นท่ีการจดัเก็บจึงท าไดง่้าย การน าแผนท่ีภาษีก าลงัมีการปรับใช ้แต่ไม่มีการ
อพัเดท ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีปัญหาปัญหายาวนานแลว้ ผูถื้อครองท่ีดินบางส่วนไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ี เราท า
ไดแ้ค่ส่งหนงัสือไปเร่ือยๆ ถา้มีการเปล่ียนผูถื้อครองท่ีดินแลว้ไม่มาช าระเราก็จะท าหนงัสือทวงถาม
ไปยงัเจา้ของเดิมเร่ือยๆ จนกวา่จะมายื่นแบบช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ถา้หากผูช้  าระเปล่ียนท่ีอยูน่ี่ก็จะ
เป็นปัญหาส าหรับเราแลว้ ท าใหเ้กิดภาษีคา้งช าระ ติดตามไม่ได ้กรมท่ีดินก็ไม่ให้ความร่วมมือ ตอ้ง
อาศยัความสามารถส่วนตวัและความสัมพนัธ์เฉพาะตวั ในการให้ได้มาซ่ึงขอ้มูล ภาษีป้ายไม่มี
ปัญหาในการจดัเก็บเพราะมีนอ้ยในพื้นท่ีและไม่มีการเปล่ียนแปลงมากนกั ซ่ึงทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการท าความเขา้ใจในการเสียภาษีให้แก่ผูท่ี้มีหน้าท่ีช าระภาษี เพื่อลดปัญหาในการ
จดัเก็บ และบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัเก็บภาษี และมีการตรวจสอบการจดัเก็บภาษีจาก
ส่วนกลางวา่มีประสิทธิภาพหรือเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และนโยบายการจดัเก็บภาษีของนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีนโยบายใหจ้ดัเก็บเตม็ท่ี และใหมี้การคา้งช าระภาษีให้นอ้ยท่ีสุด ในส่วน
ของการบงัคบัใช้กฎหมายแก่ผูท่ี้ไม่ช าระภาษี พบว่าไม่มีการอายดัทรัพยสิ์นผูท่ี้ไม่มาช าระภาษี 
เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในกฎหมายแพ่ง และทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลเห็นวา่ไม่คุม้
ค่าท่ีจะฟ้องร้อง เน่ืองจากมีผูค้า้งมากและการคา้งเป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ยในแต่ละราย   
 

2.  หัวหน้าฝ่ายการเงิน ก.   
  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางพูดจะท าการประมาณการโดยการลงพื้นท่ีส ารวจในแต่ละปี 
เพื่อทราบจ านวนฐานภาษีท่ีจะน ามาค านวณหาภาษีตอ้งจดัเก็บในแต่ละปี แลว้จึงน ายอดท่ีค านวณ
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ได้มาประมาณการ แต่ยงัไม่มีการน าระบบแผนท่ีภาษีมาใช้เน่ืองจากบริษทัผูรั้บผิดชอบในการ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี ไม่ท าการปรับปรุงฐานขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึง
ตอ้งลงพื้นท่ีส ารวจดว้ยตวัเอง หากมีการน าระบบแผนท่ีภาษีมาใช้จะท าให้ง่ายต่อจดัเก็บภาษีมาก 
ภาษีโรงเรือนและท่ีดินเม่ือมีผูม้ายืน่จดทะเบียนพาณิชย ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะท าการลงพื้นท่ี
ส ารวจทนัที เพื่อค านวณหาภาษีท่ีตอ้งจดัเก็บในแต่ละราย และการจดัเก็บไม่มีปัญหาเน่ืองจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางพูดมีพื้นท่ีน้อยการเปล่ียนแปลงของผูป้ระกอบการน้อย ท าให้การ
จดัเก็บท าได้ง่าย และผูป้ระกอบการมีความรู้ความเขา้ใจในการช าระภาษีจากการท่ีทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลลงพื้นท่ีท าความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการ ในส่วนของภาษีบ ารุงทอ้งท่ี มีปัญหาใน
การจดัเก็บเน่ืองจากเจ้าของท่ีดินบางส่วนเป็นคนนอกพื้นท่ี ท าให้การติดตามยากล าบาก การ
ประสานงานขอขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืนก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร บางรายไม่มาช าระเป็น
เวลา 10 ปี ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงตอ้งจ าหน่ายเป็นหน้ีสูญ และภาษีป้ายถา้มีกิจการใหม่
เกิดข้ึน จะท าการลงพื้นท่ีส ารวจทนัที และมีการท าความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษี ซ่ึงในช่วงแรกมีปัญหา
มากในผูป้ระกอบการรายยอ่ย เน่ืองจากประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจในการช าระภาษีมาก แต่ใน
ปัจจุบนัปัญหาน้ีลดลงเร่ือยๆ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีท าการลงพื้นท่ีท าความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการ และ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไดท้  าการแกปั้ญหาน้ีดว้ยการส่งเจา้หน้าท่ีไปอบรมการจดัเก็บภาษี 
เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษีไดอ้ย่างถูกตอ้ง และการบงัคบัใช้กฎหมายพบว่ายงัไม่มีการ
บงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั การบงัคบัช าระภาษีจึงไม่เกิดข้ึนเน่ืองจากไม่คุม้ค่าท่ีจะฟ้องร้อง ผูบ้ริหารเกรง
วา่จะกระทบต่อคะแนนเสียงในพื้นท่ี และหลีกเล่ียงการกระทบกระทัง่ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลและคนในพื้นท่ี ทางองคก์ารบริหารส่วนต าจึงตอ้งท าการติดตามเจรจาให้มาช าระภาษีให้ได้
ก่อน ซ่ึงท าไดเ้ฉพาะภาษีโรงเรือนและท่ีดินกบัภาษีป้ายเท่านั้น เน่ืองจากผูช้  าระภาษีเป็นคนในพื้นท่ี
ทั้งหมด ต่างจากภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เน่ืองจากเจา้ของท่ีดินบางส่วนเป็นคนนอกพื้นท่ี การตรวจสอบ
จากส่วนกลางจะมีการตรวจสอบจากสตง. หากภาษีชนิดใดไม่สามารถจดัเก็บไดต้ามเป้าหมาย หรือ
มียอดลูกหน้ีมาก หรือค้างช าระเป็นเวลานาน ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องท าการส่ง
หนงัสือช้ีแจงพร้อมดว้ยหลกัฐานในหารช้ีแจง  

          

3.  เจ้าหน้าทีจ่ัดเกบ็ภาษ ีข. 
   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีหลกัในการประมาณการ โดยเอายอดจดัเก็บจากปีเดิมเป็นฐาน
ในการประมาณการ แลว้ท าเพิ่มยอดการจดัเก็บเขา้ไปจากการคาดการณ์ โดยอิงสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัเป็นหลกั ซ่ึงทางอบต. ยงัไม่มีการน าแผนท่ีภาษีเขา้มาใช้ในการจดัเก็บ แต่ก าลงัด าเนินการ
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น าระบบแผนท่ีภาษีมาใช้ในการจดัเก็บ และอยู่ในระหว่างการลงพื้นท่ีส ารวจเพื่อให้ขอ้มูลเป็น
ปัจจุบนัมากท่ีสุด ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน มีปัญหาในการจดัเก็บเน่ืองจากปี 2554 เกิดปัญหาน ้ าท่วม
ท าให้ในปี 2555 มีการขอลดหย่อนภาษีจ านวนมาก ประกอบกบัมีการยกเลิกกิจการบางส่วน และ
บางคร้ังมีการยกเลิกกิจการแต่ไม่มาแจ้งกับทางองค์การบริหารส่วนต าบล และมีกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการบางรายท่ีหลบเล่ียงภาษีโดยอาศยัความใกลชิ้ดกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินบางคนโดยการ
ยืน่แบบแปลนท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริงเพื่อท่ีจะไดช้ าระภาษีนอ้ย และบางคร้ังการลงส ารวจพื้นท่ีท่ี
เป็นโรงงานก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควรท าให้การลงพื้นท่ีส ารวจเป็นไปอยา่งยากล าบากท าให้
การจดัเก็บไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีปัญหาในการจดัเก็บ เน่ืองจากเจา้ของท่ีดิน
บางส่วนเป็นคนนอกพื้นท่ี ท าใหก้ารติดตามยากล าบาก การประสานงานขอขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืน
ก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร การติดตามจึงท าไดย้าก และเจา้ของท่ีดินส่วนใหญ่เป็นคนนอก
พื้นท่ี และยอดการช าระนอ้ย ไม่คุม้ค่ากบัการเดินทางมาช าระภาษี จึงท าให้มียอดลูกหน้ีภาษีบ ารุง
ทอ้งมาก ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงไดท้  าการแกปั้ญหาดว้ยการเพิ่มช่องทางในการช าระ โดย
ให้ช าระผา่นธนาคารได ้ซ่ึงจะให้บริการในปี 2558 ในส่วนของภาษีป้ายไม่มีปัญหาในการจดัเก็บ 
ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ไดคิ้ดจากป้ายเท่านั้นแต่จะคิดค่าเช่าเสาไฟฟ้าท่ีติดตั้งป้ายนั้น
ดว้ย และทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดมี้การร่วมมือกบัธนาคารดว้ย หากผูป้ระกอบการมียอด
การช าระภาษีคา้งไม่วา่จะเป็นภาษีชนิดใด จะไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินได ้ตอ้งมาช าระภาษี
ก่อนแลว้จึงจะท าธุรกรรมทางการเงินได ้นโยบายของผูบ้ริหารจะให้เจา้หน้าท่ีออกหน่วยเคล่ือนท่ี
เพื่อท าความเขา้ใจในการช าระภาษีกบัผูป้ระกอบการอยา่งต่อเน่ือง การบงัคบัใชก้ฎหมาย หรือการ
อายดัทรัพยสิ์นนั้นยงัไม่เคยมีกรณีอายดัทรัพยสิ์นผูท่ี้คา้งช าระภาษีเป็นเวลานาน เน่ืองจากไม่คุม้ค่าท่ี
จะฟ้องร้อง    
 

4.  ผู้อ านวยการกองคลงั ข.  
   

หลกัในการประมาณการ จะท าการเทียบเคียงมาจากยอดภาษีท่ีจดัเก็บไดใ้นปีก่อนและท า
การคาดการณ์วา่ในปีน้ีจะเก็บไดเ้พิ่มเท่าไหร่ในปีน้ี แต่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการลงส ารวจ
พื้นท่ีไม่บ่อยนักท าให้ข้อมูลในการประมาณการไม่เพียงพอ เ น่ืองจากมีการเปล่ียนแปลง
ผูป้ระกอบการเร่ือยๆ และองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีพื้นท่ีมาก การส ารวจจึงท าไดไ้ม่ทัว่ถึง และมี
หน่ึงปัญหาคือ มีการสับเปล่ียนโยกยา้ย และลาออกของเจา้หน้าท่ี ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองใน
ความเช่ียวชาญของเจา้หน้าท่ี เพื่อลดปัญหาการลงส ารวจพื้นท่ีไม่ทัว่ถึง ในปัจจุบนัทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการบงัคบัใหมี้การจดทะเบียนพาณิชยก์บัอบต. ท าให้ฐานขอ้มูลเร่ิมเป็นปัจจุบนั
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มากข้ึน แต่เพิ่งจดัท าไดเ้พียง 3 ปีเท่านั้น จึงตอ้งอาศยัเวลาในการปรับปรุงฐานขอ้มูล ในส่วนของ
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้ายไม่มีปัญหาในการจดัเก็บมากนกั เน่ืองจากมีผูป้ระกอบการราย
ใหญ่ท่ีมีวินัยในการช าระภาษี ซ่ึงยอดท่ีต้องช าระในแต่ละปีนั้ นเป็นเงินจ านวนมาก และ
ผูป้ระกอบการมีน้อยรายการติดตามจึงท าได้ง่าย จะมีเพียงปัญหาในการจัดเก็บเล็กน้อยกับ
ผูป้ระกอบการรายยอ่ยเท่านั้นเน่ืองจากผูป้ระกอบการรายยอ่ยยงัขาดความรู้ความเขา้ในในการช าระ
ภาษี ในส่วนของภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเป็นภาษีท่ีมีปัญหามากท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้สียภาษีไม่ไดเ้ป็นคนใน
พื้นท่ีการติดตามจึงท าได้ยากล าบาก และหากมีการเปล่ียนท่ีอยู่การติดตามจะไม่สามารถท าได ้
เน่ืองจากการประสานงานขอขอ้มูลจากหน่วยราชการไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร การจดัเก็บ
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีจึงเป็นไปดว้ยความยากล าบาก นโยบายของผูบ้ริหาร มีนโยบายการจดัเก็บภาษีแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปไม่มีการเพิ่มอตัราภาษีอย่างเฉียบพลนั และไม่ค่อยมีการปรับเปล่ียนอตัราในการ
จดัเก็บมากนกั เน่ืองจากเกรงว่าจะมีผลกระทบกบัคะแนนนิยมในพื้นท่ี ในส่วนของการตรวจสอบ
จากส่วนกลาง จะมีการตรวจสอบโดยจงัหวดัจะมาท าการประเมินหากมีปัญหาในการจดัเก็บภาษี
จะตอ้งท าหนงัสือช้ีแจงใหท้างจงัหวดัทราบ   
 

5.  รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ ค.   
  

การประมาณการรายรับในแต่ละปีจะใชข้อ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง ณ ช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีแลว้
เป็นหลกัในการประมาณการ การเพิ่มหรือลดการประมาณการ จะตอ้งมีเหตุผลในการเพิ่มหรือลด 
เช่นมีผูป้ระกอบการเพิ่มหรือลดลงในปีท่ีแลว้หรือไม่ จะท าใหย้อดประมาณการสอดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงให้มากท่ีสุด เพื่อน าเหตุผลไปช้ีแจงต่อสภาต าบลในการประชุมสภา และใน
ปัจจุบนัยงัไม่มีการน าแผนท่ีภาษีมาใชใ้นการประมาณการเน่ืองจาก โปรแกรมแผนท่ีภาษีไม่มีการ
ปรับปรุงขอ้มูล และโปรแกรมท่ีใชอ้ยูไ่ม่ใช่โปรแกรมท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินบงัคบั
ใช้ในปัจจุบนั แต่ก็ยงัใช้ขอ้มูลเดิมท่ีอยู่ในโปรแกรมแผนท่ีภาษีและข้อมูลจากการการลงพื้นท่ี
ส ารวจในการประมาณการ แลว้จึงจดัท าเป็นขอ้บญัญติังบประมาณของปีต่อไป การจดัเก็บภาษี
โรงเรือนและท่ีดินจะท าการประเมินเม่ือผูป้ระกอบการมายื่นแบบประเมินในแต่ละปี แลว้จึงท าการ
ลงส ารวจเพื่อประเมินจ านวนภาษีท่ีตอ้งจดัเก็บจริง แต่ก็มีปัญหาเล็กน้อยในการจดัเก็บเน่ืองจาก
ฐานขอ้มูลท่ีใช้ส่วนใหญ่ยงัเป็นรูปแบบเอกสาร ท าให้การตรวจสอบผูท่ี้ยงัไม่มาช าระภาษีล่าชา้ ท า
ให้การท าหนงัสือแจง้เตือนไปยงัผูป้ระกอบการล่าชา้ตามไปดว้ย ท าให้เกิดเป็นลูกหน้ีคา้งช าระ แต่
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะมาช าระในปีงบประมาณถดัไป การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีเป็นภาษีท่ีมี
ปัญหาในการจดัเก็บมากท่ีสุด เน่ืองจากเจา้ของท่ีดินไม่ใช่คนในพื้นท่ี การติดตามจึงท าไดย้าก และ
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การช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีในแต่ละปีนั้นก็เป็นจ านวนเงินท่ีนอ้ย ไม่คุม้ค่ากบัการท่ีตอ้งเสียเวลาและ
ค่าเดินทางมาช าระท่ีอบต. หลายปีจึงจะมาช าระ ท าใหเ้ป็นภาษีคา้งหลายปี ซ่ึงเจา้ของท่ีดินก็เต็มใจท่ี
จะช าระค่าปรับ ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ท าไดเ้พียงแค่ท าหนงัสือทวงถามและท าความเขา้ใจ
และขอร้องให้มาช าระภาษีทุกปี ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินเปล่ียนแปลงท่ีอยู่หรือมีการเปล่ียนมือ 
เน่ืองจากการซ้ือขายท่ีดินหรือการเปล่ียนแปลงของข้อมูลของเจ้าของท่ีดินจะไม่มีการแจ้งการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลกบัอบต. ท าใหท้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่มีขอ้มูลท่ีจะท าการติดตามให้มา
ช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ีได ้ตอ้งท าการหาขอ้มูลจากก านนัผูใ้หญ่บา้น เพื่อหาท่ีอยูท่ี่และขอ้มูลถูกตอ้ง
แต่ก็ไม่สามารถท าไดทุ้กราย การติดตามจึงท าไดล้ าบาก จึงเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดยอดภาษี
บ ารุงทอ้งท่ีคา้งหลายปี การจดัเก็บภาษีป้ายจะส ารวจตามความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน ท าให้การจดัเก็บ
ภาษีป้ายท าไดต้ามภาษีท่ีควรจะเก็บไดต้ามความเป็นจริง บุคลากรและผูเ้สียภาษีมีความเขา้ใจในการ
เสียภาษีเน่ืองจากทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการท าความเขา้ใจกบัผูเ้สียภาษีสม ่าเสมอ หากมีผูท่ี้
ไม่เห็นดว้ยจากการเสียภาษีก็ให้ท าหนงัสืออุทธรณ์ แลว้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะท าการ
ช้ีแจงเหตุผลให้ทราบต่อไป และผูบ้ริหารมีนโยบายให้จดัเก็บภาษีอยา่งเต็มท่ีและให้ท าความเขา้ใจ
กบัผูป้ระกอบการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการกระทบกระทัง่กนัระหว่างผูป้ระกอบการและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล การบงัคบักฎหมายยงัไม่มีการอายดัทรัพยสิ์นผูท่ี้คา้งช าระภาษี เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารมีนโยบายในการช้ีแจงท าความเขา้ใจในการช าระภาษีก่อน และผูช้  าระภาษีเป็นประชาชน
ในพื้นท่ี การอายดัทรัพยสิ์นจะก่อให้เกิดความไม่พอใจของประชาชนในพื้นท่ีได้ ภาษีป้ายไม่มี
ปัญหาในการจดัเก็บเน่ืองจากจดัเก็บตามความเป็นจริง ท่ีทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดล้งพื้นท่ี
ส ารวจและท าความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการในการเสียภาษี  
 

6. เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้ ค.   
  

การประมาณการจะอิงจากยอดการจดัเก็บของปีท่ีผา่นมา การจดัเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ไม่มีปัญหาในการจดัเก็บเน่ืองจากผูป้ระกอบการเป็นคนในพื้นท่ี การติดตามจึงท าไดง่้าย สาเหตุท่ี
การจดัเก็บในบางปีลดลงเน่ืองจากมีการยกเลิกกิจการ และการขอลดหยอ่นภาษีจากปัญหาน ้ าน่วม
เม่ือปลายปี 2554 การจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีมีปัญหาในการจดัเก็บเน่ืองจากเจา้ของท่ีดินไม่ใช่คนใน
พื้นท่ี การติดตามจึงท าไดย้าก บางรายเปล่ียนแปลงท่ีอยูก่ารติดตามจะท าไดล้  าบากมาก ประกอบกบั
ไม่มีกฎหมายให้มีการแจง้การเปล่ียนแปลงขอ้มูลกบัอบต.เม่ือมีการซ้ือขายท่ีดิน ท าให้ขอ้มูลของ
เจา้ของท่ีดินไม่มีการปรับปรุง และการขอขอ้มูลจากหน่วยงานอ่ืนก็ไม่ไดรั้บความร่วมมือเท่าท่ีควร 
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาดขอ้มูลในการติดตาม ท าให้จดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ีไม่เป็นไป
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ตามเป้าหมาย ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลจึงท าการแกปั้ญหาดว้ยการประชุมให้ลูกหน้ีภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี จ  าหน่ายเป็นหน้ีสูญ ในส่วนของภาษีป้ายมีปัญหาในการจดัเก็บเน่ืองจากมีบริษทัขนาดใหญ่
ไม่มาช าระภาษีใหต้รงตามเวลาท่ีก าหนด มียอดคา้งหลายปีจึงมาช าระ ท าให้การวางแผนการใชจ่้าย
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีปัญหา และผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลก็ไม่ไดใ้ส่ใจใน
การติดตามเท่าท่ีควร เน่ืองจากเกรงวา่จะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงในพื้นท่ี ยงัไม่มีการน าแผนท่ี
ภาษีมาใชใ้นการจดัเก็บภาษีเน่ืองจากขาดผูเ้ช่ียวชาญในการใชโ้ปรแกรมแผนท่ีภาษี และโปรแกรม
ท่ีใชก้็ไม่ไดมี้การปรับปรุงเป็นเวลานาน การบงัคบัใชก้ฎหมายยงัไม่มีการอายดัทรัพยสิ์นเน่ืองจาก
ผูบ้ริหารไม่ตอ้งการให้มีการอายดัทรัพยสิ์น เพราะจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียง และไม่คุม้ค่าใน
การฟ้องร้อง การตรวจสอบจากส่วนกลางจะมีการตรวจสอบการจดัเก็บภาษีจากส านกังานตรวจเงิน
แผ่นดิน หากมีปัญหาในการจดัเก็บทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องท าหนังสือช้ีแจงและ
หลกัฐานในการติดตามการบงัคบัช าระภาษี เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดท้  า
การติดตามจริง     
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