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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 2) เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  จากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น จ านวน 12 คน คือ ผู้บริหารท้องถิ่น 
หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรายได้ 

ผลการศึกษาพบว่า 1) บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มีดังนี ้(1) บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ การก าหนดนโยบายการบริหาร การ
จัดเก็บรายได ้และติดตามงานประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ (2) บทบาทของหัวหน้าหน่วยงาน 
ได้แก่ ก าหนดมาตรการจัดเก็บรายได้ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้ การติดตาม
ผลการจัดเก็บรายได้ การควบคุมและประเมินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น และ (3) บทบาทของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ การน านโยบาย
ไปปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย และการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การบริหารการ
จัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลัก
กระบวนการบริหาร POLE มีดังนี้ (1) การวางแผน จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม การน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ในการวางแผนการท างาน  การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน การจัดท าโครงการเคลื่อนที่เพ่ือรับบริการนอกสถานที่ และการบังคับใช้กฎหมาย (2) การ
จัดองค์การ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ส่วนการจัดเก็บรายได้
นั้นถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้ขึ้นต่อกองคลัง รวมถึงการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เช่น แผนที่ภาษีและช าระภาษี ระบบช าระภาษีออนไลน์ เป็นต้น (3) การบริหารงานบุคลากร มีการ
ก าหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรเพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  การจัด
ระบบงานและอัตราก าลังให้เพียงพอต่อการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความ
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คุ้มค่า และ (4) การควบคุมงานติดตาม/ประเมินผลนโยบาย มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดย
การสร้างกลไกควบคุมงานติดตาม ประเมินผลนโยบาย กระบวนการและข้ันตอนการจัดเก็บรายได้เป็น
ตามระดับการบังคับบัญชาตามสายงานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอและเที่ยงธรรม 
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The main objectives of this research were 1) the impacts of local executive' 

policies on provincial administrative organizations' revenue collection; 2) to study the 

management of revenue collection for success on provincial administrative 

organizations' revenue collection. The research method uesd are qualitative 

are research documents and informal interviews. From key informants related to the 

impacts of local executive' policies with a total of 12 people within the local 

executive', department head and the officials involved in collecting revenue. 

The study reveals that 1) the impacts of local executive' policies on provincial 

administrative organizations' revenue collection consisted of the followings: (1) the 

impacts of local executive'; namely policies of public administration; revenue 

collection and follow up on the results of the assessment of the revenue collection 

policies. (2) the role of the head of the department; namely determining measures, 

operational supervision, monitoring, control and performance assessment and report 

revenue collection results to local executive'. (3) the impacts of officials involved in 

revenue collection; namely implementation of policies to achieve goals and 



 ฉ 

performing tasks as assigned. 2) management of revenue collection to lead to 

success in revenue collection. In accordance with the principles of POLE 

administration process are as follows: (1) planning, tax and fee collection action 

plans, applying good governance in work planning, preparation of operational 

manuals, preparation of mobile project for onsite service and law enforcement. (2) 

organizing, there is management within the organization according to the structure 

and authority. The revenue collection section is assigned to the revenue 

development department to the treasury division. Including the preparation of 

information such as tax maps and tax payments, online tax payment systems, etc. (3) 

leading, there is a framework for personnel management in order to standardize the 

performance of officers related, the work system and the rate of power are sufficient 

for the work in order to make the operation more efficient and cost-effective. (4) 

evaluating. operational guidelines have been established by establishing mechanisms 

for monitoring and evaluating policies, processes and procedures for collecting 

revenue in order of command according to the operating line. as well as regularly 

and objectively monitor and evaluate the performance of the officers. 

Keywords: impacts of policies, local executive', revenue collection 
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ภาวิณี ช่วยประคอง คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่คอยให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ส าหรับการ
ศึกษาวิจัยเล่มนี้ให้ถูกต้อง ท าให้ข้าพเจ้าสามารถน าไปปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 
ขอขอบคุณ รศ.ดร. พลอย สืบวิเศษ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รศ.ดร. บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ รศ.
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ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์จากผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน และคณาจารย์ทุกท่านในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ แก่ศิษย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกแก่
ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีในการติดต่อประสานงานในการกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอนจน
ส าเร็จ และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ รศ. ทุกคนที่เป็นก าลังใจ ตลอดจนขอบคุณเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ที่ช่วย
กรุณาสละเวลาในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี 
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ทุกท่านที่คอยประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าพเจ้า จนท าให้ข้าพเจ้าท าการศึกษา
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี 
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1 
 

บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของไทยในยุคปัจจุบันเกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบนับตั้งแต่มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมา
จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หลักการส าคัญที่ส่งเสริมการปกครอง
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นได้รับการรับรองโดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา อาทิ หลักความเป็น
อิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 281, 282, และ 283 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) 
หลักประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน (มาตรา 282) และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (มาตรา 284, 285, 286 และ 287 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550) รวมถึงการกระจายอ านาจ
ทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 2557) โดยก าหนดให้
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าเท่าที่จ าเป็นและต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ด้านการกระจายอ านาจทางการคลัง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐบาลได้ก าหนดแหล่งรายได้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจในการบริหาร เช่นเดียวกับกฎหมายที่ส าคัญที่มีส่วนในการก าหนด
แหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ
ทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ให้อ านาจไว้ โดยต้องการเพ่ิมศักยภาพทางการคลังของท้องถิ่น ให้สามารถมีรายได้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้มีการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 245 ภารกิจ ซึ่งท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแบกรับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบมากขึ้น และการโอนเงินจากส่วนกลางให้ท้องถิ่น (ในรูปของภาษีแบ่งและเงินอุดหนุน) 
(อุดม ทุมโฆสิต, 2545) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
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ความสามารถในการบริหารจัดการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนมานั้น ย่อมต้องมีรายได้ที่เพียงพอ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายได้หรือการได้รับการถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลกลาง ทั้งยังส่งเสริม  
การพัฒนาขีดความสามารถทางการเงินการคลังของท้องถิ่น การพัฒนาเครื่องมือการบริหารทางการเงิน
การคลัง ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการให้บริการสาธารณะในระยะยาวของท้องถิ่นในทุกระดับ 
และการที่จะสามารถสร้างกลไกในการพัฒนาดังกล่าวได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าเป็นต้อง
ประเมินหรือวิเคราะห์ศักยภาพทางการคลังของตนเองก่อน เพ่ือให้ทราบสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความเข้าใจสภาพปัญหาและช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพการ
คลังท้องถิ่นรวมถึงต้องค านึงถึงการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (Fiscal Discipline) ไม่ควรใช้จ่าย
แบบเกินความเป็นจริง ในอีกด้านหนึ่งการก าหนดประเภทรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร
น าไปสู่การสร้างดุลยภาพในการกระจาย “ผลประโยชน์และภาระของการพัฒนา” บริการสาธารณะ
ใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาในพ้ืนที่เป็นการเฉพาะ ควรที่จะระดมทรัพยากรภายในชุมชน
ท้องถิ่นนั้น ๆ มาใช้เป็นการเฉพาะ และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 
2557; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2554) การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบความส าเร็จในการ
จัดบริการสาธารณะได้นั้น ย่อมต้องมีรายได้ที่เพียงพอไม่ว่าจะมาจากการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่นหรือ
ได้รับการถ่ายโอนอ านาจจากรัฐบาลกลางก็ตาม (Shah, 2007)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐท าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนถิ่นต้องมีความพร้อมในการ
ให้บริการ โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณหรือรายได้ที่เป็นปัจจัยส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ
ให้มีความเพียงพอ ทั่วถึง และเท่าเทียม (โมธิมา เรียบสันเทียะ และศดานนท์ วัตตธรรม , 2562, น. 
216) ทั้งนี้ การคลังท้องถิ่นจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้าและ 
มีความสามารถในการรับใช้ประชาชนในท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ จะเห็นได้ว่าประเด็นส าคัญที่ท าให้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดผลส าเร็จนั้น นอกจากการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่แล้วนั้นการกระจายอ านาจด้านการคลัง
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะการบริหารจัดการรายได้ เช่น การเพ่ิม
ประเภทภาษี ค่าธรรมเนียม หรือแม้กระทั่งการก าหนดนโยบายการบริหารงานคลัง และการจัดเก็บ
รายได้ เป็นต้น โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
ขนาดใหญ่ มีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนในภาพรวมทั้งจังหวัด โดยปัจจัยด้านการคลัง
ถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างหนึ่งอันจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดบริการสาธารณะ 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ส่งผลให้โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ยังก าหนดให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสิทธิที่จะด าเนินการบริหารงานประมาณด้วยตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารท้องถิ่น 

ส าหรับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และเงินรายได้ ดังรายละเอียดได้แก่  
1) รายได้ที่เป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากภาษีน้ ามัน ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ตามประมวลรัษฎากร ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ รวมทั้งเงินเพ่ิมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
ภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและค่าธรรมเนียมล้อเลื่อนภาษีเพ่ือการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อากรรังนกอีแอ่น ตลอดจนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้
หรือรับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มี และ 2) เงินรายได้อ่ืน ๆ 
ประกอบด้วย ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการที่กฎหมาย
มอบหมายหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงรายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนหนึ่งมาจากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักโดยเฉลี่ย 
สูงกว่าร้อยละ 80 แสดงให้เห็นถึงการพ่ึงพิงทางการคลังในระบบการคลังท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญ 
ซึ่งในทางวิชาการด้านการคลัง ความเข้มแข็งทางการคลัง หมายถึง สัดส่วนของความแตกต่างระหว่าง
ขีดความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความจ าเป็นในการใช้จ่าย 
(Gerald, 2001; Ladd & Yinger, 1989) 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัวให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงศึกษาบทบาทเชิงนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ โดยผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และเคยได้รับรางวัลจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรางวัลระดับประเทศ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ในงานนวัตกรรมท้องถิ่นไทย จากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ส.ก.ถ.) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และรางวัลด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นต้นแบบในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีศักยภาพ 
ทั้งในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการ การบริหารการจัดเก็บรายได้ ก าหนดมาตรการจัดเก็บภาษี 
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และบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้จึงเลือกศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีบทบาทอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
จังหวัด และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นโครงการสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนา
เศรษฐกิจ การศึกษา และสังคมในท้องถิ่น รวมทั้งการดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีทรัพยากรเป็นของตัวเองสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ในด้านการคลังและงบประมาณตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ
ในด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก
เพ่ือน ามาจัดบริการ โดยแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมทีท่้องถิ่นจัดเก็บเอง และส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ ดังนั้นการน าเงิน
งบประมาณไปจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความครอบคลุม เพียงพอ และเกิดความ
ยั่งยืนในการจัดบริการนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับขีดสมรรถนะด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นส าคัญ ปัจจุบันความจ าเป็นในการใช้งบประมาณเพ่ือจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้ของท้องถิ่นมีอยู่อย่างจ ากัดโดยพิจารณาจากข้อมูล
รายได้จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
ปีงบประมาณ 2557-2562 ดังตาราง 1.1  

ตารางที่ 1.1  ข้อมูลรายได้จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2557-2562 

ล าดับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลรายไดจ้ัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2557-2562 
(หน่วย: ล้านบาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1 อบจ.ชลบุรี 418.53 447.69 393.14 412.28 377.94 384.72 
2 อบจ.นครราชสีมา 214.20 209.13 179.34 212.08 184.81 198.49 

 
แหล่งที่มา:  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (2562). 
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จากตารางดังกล่าว แสดงจ านวนรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีด าเนินการจัดเก็บมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รวมถึง
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หากพิจารณาจ านวนรายได้ที่จัดเก็บเองข้างต้น จะเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน (Upper-Tier Local Government) 
และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสัดส่วนรายได้ต้องพ่ึงพิงรายได้จากรัฐบาลเป็นหลักและ 
มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้ภาระงบประมาณรายจ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคต ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการกระจายอ านาจและนโยบายการคลัง 
แบบขาดดุลต่อเนื่องของรัฐบาลที่ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมขึ้น 
จึงเป็นสิ่งท้าทายความสามารถหรือศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารงานการคลังท้องถิ่น 
โดยการน าเงินงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไปด าเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ปัจจุบันด้านการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดไม่มีประสิทธิภาพมากนัก แม้ว่าส่วนกลางจะส่งเสริมการกระจายอ านาจและความเป็นอิสระ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษก็ตาม  (กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่น , 2558 ; วีระศักดิ์  เครือเทพ และคณะ , 2560; สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา, 2556) การแสวงหามาตรการใหม่ ๆ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง 

แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีความพยายามจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นก็ตาม และได้ผลส าเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แต่ทว่าการด าเนินการช่วง
ดังกล่าวมิได้ให้ความส าคัญกับบริบทสภาพแวดล้อมทางการบริหารและ/หรือบริบทของสังคมท้องถิ่น
อย่างรอบด้านมากนัก จึงท าให้ขาดแรงกระตุ้นในการด าเนินการที่ต่อเนื่องในระยะยาว มาตรการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การให้รางวัลประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ การจูงใจให้สถานประกอบการช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม การจัดท าแผนที่ภาษี 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น เป็นต้น (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2548ข) 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ก่อให้เกิดค าถามต่อผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีความพร้อมในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หรือผู้บริหารท้องถิ่นส่วนใหญ่มองเพียงการแก้ไขปัญหาทางการคลังในระยะ
สั้นหรือนิยมใช้มาตรการในการปรับตัวเพียงเพ่ือเอาตัวรอดแบบปีต่อปี อาทิ การตัดสินใจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการใช้กรอบการมองในระยะสั้น ๆ อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงตามมาในระยะยาว 
โดยเฉพาะในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับลดรายจ่ายในระยะสั้นส่งผล 
ให้ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะลดลงและหรือส่งผลต่อ 
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ขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ได้รับผลกระทบตามไปด้วย (Mouritzen, 1992; Pammer, 1990) 

การท าความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ทางเลือกหนึ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะเข้ามารับมือ คือ การมี
ทัศนคติหรือฐานคิดที่เหมาะสมในการบริหารงานด้านการเงินการคลัง ย่อมมีส่วนสนับสนุนให้ 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืนในระยะยาว  
จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ 
ตั้งแต่การก าหนดนโยบายในการบริหารราชการ การน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามผลของ
นโยบาย ในทางการบริหารถือว่ามีหลายปัจจัยที่ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเข้มแข็ง 
ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้ และปัจจัยส าคัญประการหนึ่งคือ ความสามารถทางการบริหารการคลัง 
ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญคือ ศักยภาพในการจัดหารายได้ การจัดสรรรายจ่ายที่เหมาะสมและ  
การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมีศักยภาพในการจัดหารายได้ นั่นหมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
ประเภทต่าง ๆ การกระตุ้นการน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์การหารายได้ในรูปของภาษี
และค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้  ได้แก่ ภาษีที่รัฐจัดเก็บ
และแบ่งให้ท้องถิ่น และเงินอุดหนุน (ราชกิจจานุเบกษา, 2550) 

โดยทั่วไปนั้น ปัจจัยที่อาจกระทบต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถ
จ าแนกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550ง) ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐบาล การบริหารราชการแผ่นดิน 
กฎหมาย ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความไม่แน่นอนทางการเมือง หรือการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์
ทางการเงินการคลังระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ปัจจัยภายในกล่าวคือ อาจเกิด
จากแนวนโยบายในการบริหารงานคลังและการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหารท้องถิ่นที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบ การขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารท้องถิ่น ขาดความโปร่งใสในกระบวนการจัดเก็บรายได้ 
มิได้ค านึงถึงการรักษาวินัยทางการเงินการคลัง หรือแม้แต่ข้อจ ากัดของระบบบริหารงานหรือระบบ
ข้อมูลการเงินการคลัง จนท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถรับรู้ถึงสถานะทางการเงินการคลังหรือ  
ขีดความสามารถที่แท้จริงในการบริหารงานและจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่นในปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าปัจจัยใดที่จะท าให้  
การบริหารงานด้านการเงินการคลังและการจัดเก็บรายได้ประสบความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผน ก าหนดนโยบายเพ่ือรองรับในการจัดเก็บรายได้ โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่น
มองว่า “ความไม่แน่นอนในการบริหารงานคลังท้องถิ่นเป็นสิ่งที่แน่นอน” ดังนั้น จึงเป็นความท้าทาย
และความไม่แน่นอนในด้านต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถเพิกเฉยหรือมองข้ามได้ ดังนั้นจึงเป็น
ตัวกระตุ้นที่ส าคัญแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุ่งท างาน  
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ในเชิงรุกและมีความตื่นตัวต่อการท างานอยู่ตลอดเวลา ในบางครั้งผู้บริหารท้องถิ่นจ าเป็นต้องบริหาร
จัดการในเชิงรุก (Proactive Management) โดยการก าหนดนโยบายด าเนินงานที่เหมาะสมกับ 
สภาพปัญหาหรือประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้น ในบางครั้งการจัดการปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่ต้องอาศัย 
การท างานในลักษณะของการบังคับใช้กฎหมาย (Regulative Function) โดยต้องเข้มงวดกับ 
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ได้อย่างลุล่วง หรือในบางสถานการณ์อาจมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานเพราะขาดศักยภาพในการท างาน 
การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน (Collaborative Role) 
ก็สามารถช่วยลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ลงได้  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 
ที่เน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยใหม่มีระบบการจัดการที่ดี โดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวหน้าต่อไปนั้นจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาทั้งเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการเพ่ิมศักยภาพทางการบริหารเพ่ือให้เกิด  
ความสอดคล้องกันระหว่างขนาดความรับผิดชอบของภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับขนาดรายได้ รวมทั้งการพัฒนาการกระจายอ านาจทางการคลังที่ควรค านึงถึงผลต่อ 
การบิดเบือนในระดับการปฏิบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทางการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้มุ่งเพียงการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
ค านึงถึงเป้าหมายความเป็นอิสระในการจัดการให้บริการสาธารณะในท้องถิ่นด้วย ค านึงความคุ้มค่า 
การใช้จ่าย การมีวินัยการเงินการคลัง การก ากับดูแลสถานภาพการเงินการคลังที่โปร่งใส  รวมถึง 
การตรวจสอบได้ ฯลฯ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะศึกษาถึงบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ 
ซึ่งเป็นตัวแสดงหลักในการก าหนดบทบาทนโยบายในการจัดเก็บรายได้และการบริหารการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เนื่องจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติที่มีความส าคัญ
ต่อทิศทางการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และยังเป็นผู้ที่สามารถเจรจาต่อรอง
ระหว่างส่วนราชการกับสถานประกอบกิจการภายในจังหวัด โดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด
นโยบายในการบริหารราชการเพ่ือจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ 
ในลักษณะพ่ึงพากันเพ่ือประโยชน์สาธารณะในการรวมตัวกันของตัวแสดงหลัก มีแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้ความสัมพันธ์ของผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันคงอยู่ต่อไป และมีประเด็นนโยบายการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป็นผลจาก
การประชุมสัมมนาเพ่ือก าหนดกรอบประเด็นนโยบาย ข้อเสนอ ข้อบัญญัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญ 



8 
 
ในการบริหารการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งเป็นตัวแสดงในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการ
จัดเก็บรายได้เพ่ือก าหนดทิศทางในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กล่าวไปข้างต้น น าไปสู่ประเด็นค าถามของการวิจัย
ว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทนโยบายในการจัดเก็บรายได้อย่างไร รวมถึงการบริหารการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ ตามหลักกระบวนการ
บริหาร POLE มีลักษณะส าคัญอย่างไร  

 

1.2 ค าถามการวิจัย 

1) บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างไร 
2) การบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

2) เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา คือ การศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาท

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ และการศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยศึกษาจากกรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยน าหลักกระบวนการ
บริหารงาน POLE ซึ่งมี 4 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ได้แก่ (1) การวางแผน 
(Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การบริหารงานบุคลากร (Leading) และ (4) การควบคุม
งาน/การประเมินผล (Evaluating) โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็น
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ทางการจากผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ ซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการจัดเก็บรายได้และเป็นผู้ที่ 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ 

2) ขอบเขตประชากรศึกษา  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตประชากรในการศึกษา คือ ผู้บริหารท้องถิ่น 3 

ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ และ ระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
รายได้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานอยู่
ในปัจจุบัน 

3) ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตรับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด 
จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริการสาธารณะประโยชน์ในเขตจังหวัด และถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี
การจัดเก็บรายได้ชัดเจนตามสภาพพ้ืนที่ สังคมและเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ท าการ
คัดเลือกพ้ืนที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 2 กรณีศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 ระเบียบ
วิธีวิจัย ผู้วิจัยจึงใช้เป็นพื้นที่ศึกษาเพ่ือมุ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์งานวิจัย  

4) ขอบเขตด้านเวลา  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาและระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมกับระเบียบ

แนวทางท่ีก าหนดไว้ส าหรับการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 
 

1.5 แนวทางการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เนื่องจาก
การเข้าถึงข้อมูลบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ และการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น 
มีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการดังนี้ 

1) การศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี หนังสือ
เอกสารทางวิชาการ กฎหมาย รายงานการวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ และเอกสารผลงานวิจัยอ่ืน ๆ 
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ที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บรายได้ การบริหารการจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง 
งบประมาณท้องถิ่น และการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

2) การสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Interview) โดยเลือกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด
นโยบายด้านการจัดเก็บรายได้ โดยศึกษาข้อเท็จจริงจากผู้บริหารท้องถิ่น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
ผู้บริหารท้องถิ่น ระดับหัวหน้าหน่วยงาน และระดับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนโยบาย เพ่ือต้องการทราบว่า 

(1)  บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างไร  
(2)  การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักกระบวนการ

บริหาร POLE เป็นอย่างไร 
การก าหนดบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด มีตัวแสดงหลักที่มีบทบาทในการก าหนดบทบาทนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้า
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรายได้  

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ท าให้ทราบถึงบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสามารถน า
ผลการวิจัยไปปรับปรุงระเบียบ ข้อบัญญัติ เกี่ยวกับกลไกและวิธีการในการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต่อไป  

2) ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปเป็นรูปแบบในการบริหารการจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

3) ข้อสรุปที่ได้จากการศึกษาน าไปใช้เป็นข้อเสนอในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พัฒนาเป็นตัวแบบของการจัดเก็บรายได้ที่เป็นผลมาจาก
การก าหนดบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  

 

1.7 นิยามค าศัพท์ 

ในส่วนของนิยามค าศัพท์นั้น ผู้วิจัยได้ให้ค าจ ากัดความส าหรับศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ดังนี้ 
1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
เฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
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2) บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ หมายถึง การกระท าของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการแสดงออกให้บุคคลหรือสังคมยอมรับในบทบาทของตน ได้แก่ การก าหนด
นโยบายในการจัดเก็บรายได้ การบริหารการจัดเก็บรายได้ การเงินการคลัง งบประมาณท้องถิ่นและ 
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น  

3) การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายถึง การบริหารงาน
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
โดยมุ่งศึกษากระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ตามกระบวนการบริหาร POLE ซึ่งมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแนวทางในการจัดเก็บรายได้ 
ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีทุกคน 

(2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดกรอบโครงสร้างของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตามสายงานต่าง ๆ แบ่งหน้าที่กันท าตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือเป็นการรองรับ 
การให้บริการ สถานที่อ านวยความสะดวกอันก่อให้เกิดแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษีและทัศนคติที่ดีเป็น
การสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เสียภาษี 

(3) การบริหารงานบุคลากร (Leading) หมายถึง การบริหารบุคลากรให้เหมาะสม 
กับงาน โดยมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานที่จะต้องปฏิบัติ 
รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม การจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้ โครงการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ โดยการบริหารจะต้องส่งเสริมด้านงบประมาณ วัสดุ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสื่อสารสนเทศ เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ด าเนินการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีการจัดอัตราก าลังให้ตรงกับกรอบกับสายงานที่ต้อง
ปฏิบัติ มีการแบ่งงานกันท าที่ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงกันเป็นระบบ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
มีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน และท างานกันเป็นทีม 

(4) การควบคุมงาน/การประเมินผล (Evaluating) หมายถึง การก าหนดแนวทาง 
ในการควบคุม/ประเมินผล กระบวนการจัดเก็บ ตามระดับการบังคับบัญชาของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ทุกเดือน ทุกรายไตรมาส  การแสดง
ฐานะทางการเงิน การจัดเก็บรายได้ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และรับทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดเก็บรายได้ 

4) ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับผู้บริหารท้องถิ่น (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง) 
ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน (นักบริหารงานการคลังระดับสูง) ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านัก/กองคลัง ผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ และผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
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และ (3) ระดับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลังระดับกลาง) 
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได ้ 

5) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง หมายถึง รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร ได้แก่ ภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ 
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม  

6) การจัดเก็บรายได้ หมายถึง การจัดเก็บรายได้ตามโครงสร้างและกระบวนการจัดเก็บ
รายได้จากสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม น้ ามัน และยาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

7) ผู้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8) เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บรายได ้เป็นต้น 

9) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสียภาษี หมายถึง สถานประกอบการค้าน้ ามัน สถาน
ประกอบการค้ายาสูบ ประชาชนผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีอากรจากการที่เข้าพักในโรงแรมที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรม แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย  
(2.1)  แนวคิดการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจทางการคลัง  
(2.2)  แนวคิดนโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย  
(2.3)  แนวคิดเก่ียวกับการจัดเก็บภาษี  
(2.4)  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร  
(2.5)  แนวคิดเก่ียวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2.6)  แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(2.7)  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(2.8)  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย  
เป็นการทบทวนวรรณกรรมจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้และการบริหารการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

2.1 แนวคิดการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจทางการคลัง 

การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐบาลกลางกระจายอ านาจในการตัดสินใจและ 
การบริหารงานไปสู่องคก์รหรือประชาชนในระดับท้องถิ่น ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของการสั่งการหรือควบคุม
ให้ต้องปฏิบัติตามอ านาจของรัฐบาลกลางแต่อย่างใด หากแต่เป็นการให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น 
ในการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสามารถในการปกครองตนเอง 
เดเนียล วิท (Wit, 1967, p. 3) โดยหลักของการปกครองท้องถิ่นก็คือการสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นที่
ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Government Democracy) เพราะต้องการให้ประชาชนเป็น
พลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองหรือส่วนรวมอันเป็นการตอกย้ าว่าการปกครองท้องถิ่น 
ก็คือการปกครองโดยประชาชนนั่นเอง (เอนก เหล่าธรรมทัศน์, 2552, น. 57) 
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จากความหมายของการปกครองท้องถิ่น ผู้วิจัยพอที่จะสรุปได้ว่าการปกครองท้องถิ่น 
หมายถึง การปกครองที่รัฐบาลกลางนั้นมอบอ านาจให้กับประชาชนในท้องถิ่นสามารถจัดการปกครอง
ตนเอง เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของตนเอง เรียกได้ว่าเป็นการกระจายอ านาจ
จากรัฐบาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจในการก าหนดนโยบายและการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายและความต้องการ ภายใต้กรอบที่กฎหมายก าหนด จึงน ามาซึ่งความส าคัญของ
การปกครองท้องถิ่น โดยมีนักวิชาการให้ความส าคัญเก่ียวกับการปกครองท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

อุดม ทุมโฆสิต (2557, น. 503) อธิบายว่า การปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
การปกครองประเทศอันขาดมิได้ เนื่องจากระบบการปกครองท้องถิ่นที่ดีนั้นจะท าให้สามารถแก้ไข
ปัญหาพื้นฐานของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกระจายการพัฒนาของประเทศออกไป
ได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค จุดเด่นของการปกครองท้องถิ่นอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
ไปในทิศทางที่ตนเองต้องการได้โดยอิสระ อีกทั้ง การปกครองท้องถิ่นที่ดีนั้นต้องสอดรับกับการปกครอง
ของประเทศและการปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในลักษณะการพ่ึงพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

วรรณภา ติระสังขะ (2563) กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบการปกครองที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง โดยรัฐจะกระจายอ านาจและหน้าที่บางส่วนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะในเรื่องพ้ืนฐานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน เช่น การจัดการ
ขยะและการสร้างและดูแลถนนในท้องถิ่น เป็นต้น โดยประชาชนในท้องถิ่นสามารถมีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองได้ผ่านการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตที่ตนสังกัดอยู่  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การปกครองตนเองตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย  

กล่าวโดยสรุป ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสองด้าน คือ 
ด้านการเมืองการปกครองและด้านการบริหาร กล่าวคือในด้านการเมืองการปกครองนั้นเป็น 
การปูพ้ืนฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเรียนรู้การปกครองตนเอง ส่วนด้านการบริหาร
นั้นเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไก  
การบริหารต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง และการบริหาร
จัดการ เป็นต้น  

ส าหรับการกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นระบบการบริหารการปกครองโดยที่
รัฐบาลกระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีอ านาจด าเนินกิจการภายใน
อาณาเขตของตนโดยปราศจากการแทรกแซง (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551) โดยเน้นแนวความคิด
เกี่ยวกับการผ่องถ่ายอ านาจในการตัดสินใจจากรัฐบาลกลางสู่การปกครองโดยประชาชน โดยทั่วไป
แล้วการกระจายอ านาจมักจะเป็นเครื่องมือของแนวคิดการปกครองท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
สามารถปกครองตนเองได้เป็นส าคัญ ส าหรับการกระจายอ านาจทางการคลังถือเป็นอีกหนึ่งลักษณะ
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ของการกระจายอ านาจโดยหน่วยงานในระดับบนหรือในส่วนกลางพยายามลดระดับการใช้อ านาจ
ควบคุมจัดการงบประมาณและการตัดสินใจทางการคลัง โดยหันมาเน้นกระบวนการผ่องถ่ายอ านาจ
ทางการคลังสู่ของหน่วยงานในระดับล่างหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกระจายอ านาจ 
ทางการคลัง จึงส่งผลให้หน่วยงานในส่วนกลางมีบทบาทเพียงก ากับทิศทางนโยบาย ในขณะที่
หน่วยงานระดับปฏิบัติมีอ านาจหน้าที่มากขึ้นในการตัดสินใจในการบริหารภารกิจและงบประมาณ 
ของตนเอง เจมส์ แมเนอร์ (Manor, 1999) นักเศรษฐศาสตร์คนส าคัญของแนวคิดการกระจายอ านาจ
ทางการคลัง อย่างเช่น ชาร์ลส์ เอ็ม. ไทบูท (Tiebout, 1956, pp. 416-424) ซึ่งสนับสนุนให้มีการ
กระจายอ านาจทางการคลัง โดยเชื่อว่ าการกระจายอ านาจส่งผลดีต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการให้บริการสาธารณะและท าให้ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่สามารถเลือกบริการ
สาธารณะที่เหมาะสมตามความต้องการผ่านการบริโภคในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น กระบวนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะจึงเป็นกระบวนการในการตอบสนองความต้องการในการ
บริโภคระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งมีความรับผิดรับชอบต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพ้ืนที่นั่นเอง ส่งผลให้
แนวคิดดา้นการกระจายอ านาจทางการคลังได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ 

ปัจจุบันการกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal Decentralization) ได้รับการยอมรับว่าเป็น
แกนหลักของแนวคิดด้านการกระจายอ านาจ โดยสามารถเป็นดัชนีชี้วัดถึงระดับความก้าวหน้า 
ในการกระจายอ านาจ (จรัส สุวรรณมาลา, 2541; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2557; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 
2556) โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
การถ่ายโอนมาได้นั้น ย่อมตอ้งมีรายได้ที่เพียงพอไม่ว่าจะมาจากการจัดเก็บรายได้ในท้องถิ่นหรือได้รับ
การโอนงบประมาณจากรัฐบาลกลางก็ตาม 

 
2.1.1 ความหมายของการกระจายอ านาจ 
อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2560) ได้กล่าวถึง การกระจายอ านาจว่าเป็นการโอนอ านาจจากส่วนกลาง

ไปยังท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นด าเนินการโดยอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลาง หากแต่อยู่ภายใต้
ขอบเขตที่รัฐและส่วนกลางได้มอบหมายให้ การกระจายอ านาจจึงมีลักษณะดังนี้  

1)  มีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลโดยเอกเทศเพ่ิมขึ้นจากการบริหารราชการส่วนกลาง 
มีเงิน งบประมาณ เจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของตน  

2)  มีอิสระในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหรือส่วนกลาง   
3)  มีการเลือกตั้งทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

การกระจายอ านาจแบบเป็นทางการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การกระจาย
อ านาจทางการเมือง การกระจายอ านาจทางการบริหาร และการกระจายอ านาจทางการคลัง 
(Manor, 1999) รายละเอียดดังนี้ 
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1)  การกระจายอ านาจทางการเมือง (Political Devolution) รูปแบบการกระจาย
อ านาจทางการเมือง หรือกระจายอ านาจทางประชาธิปไตยนั้น ให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ทางการเมืองในระดับท้องถิ่นคือ การเลือกตั้งคณะผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการ
ทางการเมืองภาคประชาชนและกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ทั้งนี้  อารอน ชไนเดอร์ 
(Schneider, 2003, pp. 32-56) เรียกกระบวนการทางการเมืองเหล่านี้ว่าเป็น “การกระจายอ านาจ
ในทางรัฐศาสตร์” ซึ่งเน้นการเสริมสร้างโครงสร้างองค์กรทางการเมืองในท้องถิ่น การตระหนักรู้สิทธิ
พลเมืองของประชาชนในท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการนี้การกระจาย
อ านาจทางการเมืองที่เป็นรูปธรรม คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้อิสระแก่ชุมชนและประชาชนในการ
เลือกตั้งคณะผู้บริหารและสภานิติบัญญัติในระดับท้องถิ่น ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี
สิทธิในการเลือกตัวแทนเข้ามามีอ านาจในการตัดสินใจสาธารณะแทนตน โดยผ่านระบบการเลือกตั้งที่
มีความยุติธรรมและประชาชนมีอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งจะน าไปสู่การปรับปรุงสวัสดิการของประชาชน 
อีกทั้ง ยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง ซึ่งการกระจายอ านาจทางการเมือง  
จะด ารงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อตัวแทนที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาบริหารงาน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด (กรณี
การจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเอง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เป็นต้น (อัชกรณ์ วงศปรีดี และสุนทรชัย ชอบยศ, 2558, น. 16-17)  

การกระจายอ านาจทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตย เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  “การ
กระจายประชาธิปไตย (Democratic Devolution)” การกระจายอ านาจทางการเมืองจึงไม่เพียงแต่ 
ท าให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น  แต่ยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางการเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะการกระจายอ านาจทางการเมืองไปสู่ท้องถิ่นและพลเมือง
ท าให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองตนเองมากขึ้น  ท าให้
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participation Devolution) และประชาธิปไตยแบบร่วมหารือ 
(Deliberative Devolution) มีความเป็นจริงในระดับท้องถิ่น ดังนั้น ค าขวัญประชาธิปไตยที่ว่าของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ซึ่งเป็นจริงในการปกครองระดับท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต, 
2564, น. 118)  

2)  การกระจายอ านาจทางการบริหาร  (Administrative Devolution) เจเอ็ม 
(จอร์น ไมเคิล) โคเฮน และสตีเฟ่น บี . ปีเตอร์สัน (Cohen & Peterson, 1999) อธิบายว่าเป็นการ
กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ (Accountability) ในการให้บริการสาธารณะไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอิสระในการตัดสินใจนโยบายและ
การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ตลอดจน
การตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการด าเนินกิจกรรมของตนเองได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งข้ึน  
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อุดม ทุมโฆสิต (2564, น. 119) ให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจการบริหาร คือ อ านาจ
ในการบริหารและด าเนินการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ทางการเมือง อ านาจบริหารรับผิดชอบโดย
ฝ่ายบริหารของรัฐบาลท้องถ่ิน ซึ่งฝ่ายบริหารท้องถิ่นมีสิทธิในการตัดสินใจในการกระท าหรือไม่กระท า
นโยบายสาธารณะ โดยได้รับความเห็นชอบและถ่วงดุลโดยสภาท้องถิ่น เมื่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบและ
ประกาศเป็นกฎหมายท้องถิ่นแล้ว ฝ่ายบริหารก็มีสิทธิในการน านโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการบริหารกิจการท้องถิ่น รัฐบาลท้องถิ่นอาจใช้วิธีการกระจายอ านาจของตนสูง
องค์กรระดับล่างที่อยู่ในสังกัดของฝ่ายบริหาร หรือการกระจายอ านาจให้แก่ภาคพลเมือง และ
ภาคเอกชนด้วยก็ได้ โดยวิธีการให้อ านาจกึ่งอิสระในการด าเนินการที่เรียกว่า การมอบอ านาจ 
(Delegation) หรือวิธีการจัดแบ่งภารกิจให้ปฏิบัติ (Deconcentration) หรือวิธีการท าข้อตกลง
มอบหมายภารกิจให้องค์กรภายนอกภาคราชการปฏิบัติแทน (Divestment) ก็ได้ แล้วแต่ความ
เหมาะสมเป็นกรณ ี

เนื้อหาของการกระจายอ านาจการบริหาร ครอบคลุมไปถึงการให้สิทธิอิสระในการ
บริหารและกิจกรรมทางการบริหารของตนเอง เช่น การก าหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง การก าหนด
อัตราก าลังและการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการทางการเงินคลัง การบริหารแผน/โครงการ  
ตลอดจนการบริหารการบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของท้องถิ่น 

การใช้อ านาจบริหารของผู้บริหาร โดยหลักการแล้วจ าเป็นต้องได้รับการถ่วงดุล
ตรวจสอบ ก ากับดูแลควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้การบริหารท้องถิ่นอยู่ในธรรมาภิบาล วิธีการส าคัญ 
ในการก ากับดูแลการบริหารกิจการท้องถิ่น คือ การตรวจสอบและควบคุมโดยพลเมืองของท้องถิ่นเอง
ในกรณีเช่นนี้ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีกลไกและมาตรการตรวจสอบก ากับดูแลที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
ในส่วนการตรวจสอบก ากับดูแลโดยรัฐบาลกลาง ควรกระท าเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อน
ทางอ านาจระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ส่วนการตรวจสอบจากองค์กรอิสระของรัฐ (เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผผ.) ก็สามารถท าได้ปกติ ตามบทบาทความ
รับผิดชอบขององค์กรนั้น แต่ควรเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบนี้ด้วย 

3)  การกระจายอ านาจทางการคลัง (Fiscal and Financial Devolution) โดยเน้น
ที่การปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเชิงงบประมาณและ
การจัดหารายได้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากร วอลเลซ อี. โอทส์ (Oates, 1972) 
สามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ประการ คือ (1) การก าหนดบทบาทหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และรายละเอียดของการใช้สอยงบประมาณ และ (2) การก าหนดที่มาของรายได้ให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับโอน
มาจากส่วนกลาง (ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา, 2559, น. 51)  

อุดม ทุมโฆสิต (2564, น. 120-121) ให้ความเห็นเกี่ยวกับอ านาจทางการคลัง คือ 
อ านาจในการกระจายอ านาจและอ านาจในการใช้จ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายสาธารณะที่ได้
ก าหนดไว้ อ านาจทางการคลังจึงเป็นอ านาจที่จ าเป็นอันขาดมิได้ เพราะหากไม่มีอ านาจทางการคลังก็
ไม่มีทรัพยากรมาใช้จ่ายตามนโยบายสาธารณะ ก็ย่อมท าให้นโยบายสาธารณะเหล่านั้นล้มเหลวในที่สุด  

การกระจายอ านาจทางการคลังที่ดี ต้องได้รับ (1) การออกแบบให้การคลังของรัฐ
และการคลังท้องถิ่นบูรณาการกันทั้งรายได้และรายจ่าย โดยมีการจัดแบ่งให้ชัดเจนว่า ส่วนใดเป็น
รายได้หรือรายจ่ายของส่วนกลาง และส่วนใดเป็นรายได้หรือรายจ่ายของส่วนท้องถิ่น (2) มีการบริหาร
การคลังที่โปร่งใส ตลอดจนตรวจสอบได้ง่าย โดยจัดระบบและกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแลด้วย (3) จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการทางการคลังที่ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง
ให้เกิดความร่วมมือและเกิดธรรมาภิบาลร่วมกัน และ (4) ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ า
ทางการคลังด้วยเพ่ือมิให้สินทรัพย์ทางการคลังกระจายไปอย่างไม่เหมาะสม ผลของการกระจาย
อ านาจทางการคลัง จะท าให้เกิดระบบการคลัง 2 ระดับ คือ การคลังระดับชาติและการคลังระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 ระดับ ต้องบูรณาการกันอย่างลงตัว มิฉะนั้นก็อาจท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 

ในทัศนะของ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา และอัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (Sudhipongpracha & 
Wongpredee, 2012) กล่าวว่า กระบวนการกระจายอ านาจไม่จ าเป็นต้องท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการตนเองเสมอไป เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมี
ข้อจ ากัดในการบริหารกิจการภายในองค์กรของตนเอง เนื่องจากในปัจจุบันการก ากับดูแลท้องถิ่นอยู่
ภายใต้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังพบปัญหาความ
ซับซ้อนของกระบวนการกระจายอ านาจและไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความ
เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
2.1.2 รูปแบบของการกระจายอ านาจทางการคลัง 
จากความหมายของการกระจายอ านาจทางการคลัง หมายถึง องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้อง

มีอิสระในการหารายได้หรือมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ (Revenue) เพ่ือให้ท้องถิ่นมีงบประมาณ
น ามาท านุบ ารุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและมีอิสระในการจัดท างบประมาณของตนเองเพ่ือใช้จ่าย 
ในการบริหารท้องถิ่นส าหรับแต่ละโครงการหรือกิจกรรมที่ท้องถิ่นต้องการจัดท าบริการสาธารณะแก่
ประชาชน พร้อมกันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายอีกด้วย 
ทั้งนี้ การกระจายอ านาจทางการคลังมีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์, 
2552, น. 2-4)  
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1)  การพ่ึงพาทางการเงินจากการจัดเก็บรายได้ของตนเอง หรือการจัดเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้เพ่ือชดเชยต้นทุนการใหบ้ริการ 

2)  การร่วมมือทางการเงินหรือการร่วมมือในการผลิต โดยที่ผู้รับบริการต้องมีส่วน
รว่มในการจัดหาบริการและการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานผ่านการร่วมมือทางการเงินและก าลังคน 

3)  การขยายศักยภาพในการหารายได้ของท้องถิ่นผ่านมาตรการการจัดเก็บภาษี 
ในระดับท้องถิ่น 

4)  การถ่ายโอนรายได้ระหว่างรัฐบาลแต่ละระดับ จากรายได้ภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาล
ไปยังองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้รับบริการเป็นลักษณะเฉพาะกลุ่มหรือเป็นการทั่วไป 

5)  การเพ่ิมการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางการเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับ ดวงมณี เลาวกุล (2555, น. 12-14) อธิบายถึงแนวทางที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน ารูปแบบการกระจายอ านาจทางการคลังไปสู่การปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1)  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถหารายได้ด้วยตนเอง เพ่ือใช้ 
ในการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่นหรือชดเชยต้นทุนการจัดบริการสาธารณะในท้องถิ่น โดยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการ  

(2)  การร่วมมือทางการคลังหรือการร่วมมือในการผลิตสินค้าและบริการ
สาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือการอุทิศแรงงาน 

(3)  การเพ่ิมศักยภาพในการหารายได้ของท้องถิ่น โดยผ่านทั้งมาตรการทางภาษี 
ได้แก่ ภาษีทรัพยส์ินและมาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ เป็นต้น 

(4)  การถ่ายโอนรายได้จากรัฐบาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถ่าย
โอนภาษีที่จัดเก็บโดยรัฐบาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการใช้จ่ายในการจัดบริการ
สาธารณะภายในทอ้งถิ่น 

(5)  การเพ่ิมความสามารถทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยการอนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือการใช้จ่ายในการจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีหากงบประมาณประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่าย ดังนั้น จึงสามารถอธิบายได้ว่าการกระจายอ านาจทางการคลังถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุด
ของการกระจายอ านาจ เนื่องจากระบบการคลังมักมีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวพันทั้งในด้านการ
จัดเก็บภาษีและงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องใช้มาตรการทางการคลังเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ เครื่องมือหรือมาตรการทางการคลังที่รัฐบาลอาจน ามาใช้
สนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ ท้องถิ่นมี 3 มาตรการหลักที่ส าคัญ คือ 1) ด้านภาษี รัฐบาลอาจให้
ท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (Local Taxes) บางประเภทในท้องถิ่นของตนเองได้ หรืออาจให้
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ท้องถิ่นมีรายไดจ้ากภาษีบางประเภทร่วมกับรัฐบาลระดับชาติ นอกจากภาษีแล้วรัฐบาลอาจให้ท้องถิ่น
มีอ านาจด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือก่ึงพาณิชย์ ซึ่งสามารถร่วมลงทุนกับเอกชนและเก็บค่าบริการ
จากผู้ใช้บริการก็ได้ 2) ด้านงบประมาณรายจ่าย รัฐบาลสามารถสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของ
ท้องถิ่นโดยการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายกิจกรรมหรือเงินอุดหนุนทั่วไปตามแต่กรณี ซึ่งโดยหลักการ
แล้วท้องถิ่นที่มีศักยภาพทางการคลังลดลงควรจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนในสัดส่วนที่สูงกว่าท้องถิ่น 
ที่มีฐานะร่ ารวยหรือมีศักยภาพทางการคลังสูงกว่า ทั้งนี้ เพ่ือช่วยลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจและ 
เพ่ือสร้างหลักประกันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับบริการสาธารณะพ้ืนฐานของรัฐอย่างเสมอภาค และ 
3) การกู้เงิน รัฐบาลอาจอนุญาตให้ท้องถิ่นกู้เงินมาใช้ในโครงการลงทุนหรือใช้ในการด าเนินกิจกรรม
หลักของตนเองได้ นอกจากนั้น รัฐบาลอาจสนับสนุนการกู้เงินของท้องถิ่นโดยการเป็นผู้ค้ าประกัน 
หรืออาจจัดตั้งสถาบันการเงินค้ าประกันเงินกู้ ให้แก่ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถกู้เงินได้ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าและมีความสะดวก (จรัส สุวรรณมาลา, 2541, น. 18-19)  

สรุปภาพรวมการกระจายอ านาจทางการคลังในแต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะส่งเสริมแนวคิด
ด้านการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เป็นการผ่องถ่ายอ านาจทางการคลังไปสู่การตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในแต่ละรูปแบบนั้นอยู่บนพ้ืนฐานที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการบริการทางการคลังอย่างมีประสิทธิภาพสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิด
ความสมดุลทางการคลัง รวมถึงมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นและในการด าเนิน
กิจกรรมทางการคลัง มีสภาพคล่องโดยไมต้่องขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางอีกต่อไป 

 

2.2 แนวคิดนโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย 

นโยบายสาธารณะมีบทบาทส าคัญในฐานะเป็นเครื่องมือบริหารประเทศของรัฐบาลในด้านต่าง ๆ 
เป็นต้นว่า ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของประชาชนแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ
ของประชาชน จัดสรรค่านิยมทางสังคม เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม เสริมสร้างความเสมอภาค 
แก่ประชาชน กระจายรายได้ให้แก่ประชาชน นโยบายสาธารณะถือว่าเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
ภาครัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชนไม่แสวงหาก าไรและไม่สังกัดรัฐบาล ผสมผสานกัน โดยรัฐบาลเป็น 
แกนน าในการก าหนดนโยบายเพ่ือจัดทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนโดยรวม การศึกษานโยบาย
สาธารณะ จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงจังซึ่งมีมิติของการศึกษาหลายอย่าง เช่น การศึกษาแนวการวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะ การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ โดยจะเรียกรวมกันว่า “นโยบายศาสตร์” 

อย่างไรก็ตาม นักวิชาการแบ่งภาคส่วนการศึกษานโยบายสาธารณะออกเป็นสองภาคส่วนใหญ่ ๆ 
ได้แก่ 1) ภาคส่วนการก าหนดนโยบายสาธารณะ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ กระบวนการก่อรูป
นโยบายสาธารณะและกระบวนการก าหนดนโยบายสาธารณะ และ 2) ภาคส่วนการน านโยบายไปสู่
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การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติและกระบวนการ
ประเมินผลนโยบายสาธารณะ ทุกกระบวนการในการศึกษานโยบายสาธารณะมีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ากัน แต่กระบวนการที่ ใช้ทั้ งศาสตร์และศิ ลป์มากเป็นกรณีพิเศษเห็นจะไม่พ้น
“กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ” เนื่องจากหากการน าไปปฏิบัติเกิดความล้มเหลว 
ย่อมจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในนโยบายสาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนว่า 
ความเป็นไปได้ของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้นต้องกระท าให้เกิด 2 อย่างด้วยกัน คือ Idealism  
การกระท าความชัดเจนในภาคทฤษฎีหรือเรียกว่าการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงทฤษฎี และ 
Practical’s การกระท าให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติหรือเรียกว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

การศึกษาเกี่ยวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ซึ่งเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับความสามารถที่จะผลักดันให้กลไกทั้งหมดปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เจฟฟรีย์ แอล เพรสแมน และอารอน ไวลด์ดาวสกี้ (Pressman & Wildavsky, 1984) 
ครอบคลุมกิจกรรมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทั้งที่อยู่ในระบบราชการหรือเอกชนเพ่ือให้
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ก าหนดไว้บรรลุผลส าเร็จ เป็นความพยายามที่จะตัดสินความสามารถของ
องค์การในการรวบรวม คน และทรัพยากรในหน่วยงานหนึ่ง ๆ และพยายามกระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ วอลเตอร์ อี. วิลเลียมส์ (Williams, 1975) 
มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององค์การที่จะใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
และกระท าให้เกิดเป็นรูปธรรมผ่านแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ดอนน่า เอช. เคอร์ (Kerr, 1976) ดังนั้น การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจึงมีความ
สลับซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึงองค์การและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความคาดหวังและเป้าหมายที่
แตกต่างกันไปแต่จ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน การน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติจึงมีผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง วรเดช จันทรศร (Chandarasorn, 2011) ดังนี้  

1)  ฝ่ายการเมือง (Politics) หมายถึง คณะรัฐมนตรีครอบคลุมถึงระบบรัฐสภา  
โดยด าเนินการกระท าออกมาลักษณะการบัญญัติเป็นกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด 
พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วย
ราชการที่เก่ียวขอ้งรับไปปฏิบัติ โดยฝ่ายการเมืองมีบทบาทการใช้อ านาจในการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
พิจารณาปรับปรุงนโยบาย ยุติหรือถ่ายโอนนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 

2)  ระบบราชการ (Bureaucracy) หมายถึง หน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวง ทบวง 
กรม หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยด าเนินการตามบทบาทหน้าที่เชื่อมประสานฝ่ายการเมืองกับ
บทบาทเป็นผู้ปฏิบัติการการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งโดยประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สมรรถนะขององค์การ โครงสร้างของ
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องค์การ จ านวนและคุณภาพของบุคลากร งบประมาณสนับสนุน ระบบการติดต่อสื่อสาร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ตั้ง ฯลฯ 

3)  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (Bureaucrats) หมายถึง บุคลากรซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติการมีความส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบัติซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับ เช่น บทบาทผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
ผู้บริหารระดับต้น ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง เป็นต้น โดยสมรรถนะของบุคคลเหล่านี้มักขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ (Goals) ค่านิยม (Values) แรงจูงใจ (Incentives) ตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ที่แตกต่างกันออกไป  

4)  ผู้ได้รับผลจากนโยบาย (People Affected by Policy) หมายถึง ประชาชน
หรือผู้รับบริการ (Clients) ทั้งมิติบุคคล (Individual) กลุ่ม (Groups) ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชน 
(Private Sector) ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติทั้งในแง่เชิงบวก 
หรือเชิงลบซึ่งอาจเรียกว่าผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) ในนโยบายสาธารณะนั้น ๆ 
นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะกลุ่มผลประโยชน์ ( Interest Group) อาจด าเนินการ
เรียกร้อง คัดค้าน สนับสนุน ลงประชามติ (Referendum) ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) ต่อรอง 
(Bargain) กับฝ่ายกุมอ านาจในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่าการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้นเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยมากมาย จึงเป็นเหตุจ าเป็นให้ต้องมีการศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพ่ือมิให้ประสบกับปัญหาจนพบกับความล้มเหลว ความล้มเหลวของนโยบาย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด 
ก็ตามเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักทฤษฎีนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ ทาลิบ ยูนิส และเดวิดสัน 
เอียน (Younis & Ian, 1990, p. 3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
ได้แก่ ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติที่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจง ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงงานกิจวัตรขององค์การซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลว โรเบิร์ต เอส. มอนจอย และลอเรนซ์ เจ. โอทูล (Montjoy & O'Toole, 1979) การน านโยบาย
ไปปฏิบัติจึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญจึงต้องด าเนินการอย่างดี เป็นไปตามหลักวิชาการที่มีความ
สลับซับซ้อนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลรวมถึงองค์กรหลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของนโยบาย 
อย่างไรก็ตาม (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2552, น. 101) ได้อธิบายถึงปัจจัยก าหนดความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติว่าจากการทบทวนผลงานวิชาการในทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า 
มีปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยเหล่านี้ 
ได้แก่ 1) ลักษณะนโยบายนั้น ๆ 2) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 3) ความเป็นไปได้ทางการเมือง 4) 
ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี 5) ความพอเพียงของทรัพยากร 6) ลักษณะของหน่วยงานที่น าไป
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ปฏิบัติ 7) ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ 8) กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่
น านโยบายไปปฏิบัติ 

ส่วนการศึกษาแนวการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ 
(2543) อาจแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การก่อตัวของนโยบาย (Policy Formation) การเตรียม
นโยบายและเสนอร่างนโยบาย (Policy Formulation) การอนุมัติ/ประกาศเป็นนโยบาย (Policy 
Adoption) การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implementation) การประเมินผลนโยบาย 
(Policy Evaluation) และการปรับปรุงแก้ไขหรือการสิ้นสุด (Policy Revision or Termination) 
หรืออาจสรุปเป็นรูปที่ง่ายกว่าโดยรวมเอาขั้นตอนแรกเข้าด้วยกันเป็นการก าหนดนโยบาย จากนั้น 
ก็น านโยบายไปสู่การปฏิบัติและการประเมินผลนโยบายตามล าดับ ขณะที่ อุทัย เลาหวิเชียร (2543, 
น. 33-38) ได้อธิบายว่า “การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ” (Policy Analysis) ความจริงนโยบาย
สาธารณะเป็นวิชาที่มีมาตั้งแต่เสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ใหม่ ๆ อาจกล่าวได้ว่าข้อเขียนของ
นโยบายสาธารณะที่แพร่หลายส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักรัฐศาสตร์ ซึ่งมุ่งถึงการวัดปัจจัยน าเข้าและ 
การวิเคราะห์ผลทางการเมือง และสถาบันการเมืองที่มีต่อนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ นักรัฐศาสตร์
ยังสนใจกระบวนการของนโยบายสาธารณะ คือ ศึกษาตั้งแต่การก่อตัวของนโยบาย การก าหนด
นโยบาย การน าเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย และการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนกลับ 
แต่อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์นโยบายที่มีการศึกษาในรัฐประศาสนศาสตร์อย่างแพร่หลาย คือ 
การวิเคราะห์ถึงผลที่ได้รับ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย การใช้เชิงปริมาณ
ส าหรับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะที่ดีกว่า และการศึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละนโยบาย
สาธารณะ เช่น นโยบายทางการศึกษา นโยบายสาธารณสุข และนโยบายการเกษตร ฯลฯ อีกนัยหนึ่ง 
ก็คือ การศึกษานโยบายสาธารณะในแนวของรัฐประศาสนศาสตร์ ก็เพ่ือจะดึงลักษณะวิชาให้เข้าไป
ศึกษานโยบายสาธารณะเพ่ือเสนอวิธีแก้ไข ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
จึงเป็นการน ารัฐประศาสนศาสตร์ให้มาใกล้กับการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

 
2.2.1 องค์ประกอบนโยบายสาธารณะการปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ (ศุภชัย 

ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร, 2563, น. 186) 
1)  นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดท าภารกิจตามที่กฎหมาย

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนและการด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล  

2)  นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  
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3)  นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
ของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  

4)  นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการให้บริการสาธารณะ 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิธีการอ่ืน ๆ โดยมอบให้เอกชนด าเนินการแทนหรือด าเนินการ
ร่วมกับผู้อ่ืน  

5)  นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการจัดท ากิจการอันเป็น
อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตและหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่
อยู่นอกเขตพ้ืนที่ องค์ประกอบของนโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังที่ได้กล่าวไปก่อน
หน้านี้นอกจากจะชี้ให้เห็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว องค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่อย่าง
กว้างขวาง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีขอบเขตพ้ืนที่กว้างขวาง  ย่อมส่งผล
กระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ที่ท้องถิ่นรับผิดชอบ 

 
2.2.2 ตัวแสดงกับนโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับความส าคัญของ

นโยบายสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  ทั้งยังเกี่ยวข้องกับตัวแสดงที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 
ตัวแสดงที่เก่ียวข้องกับนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแสดงที่
เป็นทางการและตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ มีดังนี้  (ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยะพร หวังมหาพร , 
2563, น. 201-204)  

1)  ตัวแสดงที่เป็นทางการ คือ ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายการที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ คณะรัฐมนตรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ส่วนราชการ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญ
โดยเฉพาะการน าโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จและตัวแสดงอ่ืน ๆ  

2)  ตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ คือ ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ องค์การพัฒนาเอกชน
มูลนิธิ หน่วยงานเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และตัวแสดงอื่น ๆ  

สามารถสรุปได้ว่า ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงที่ เป็น
ทางการหรือตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการเหล่านี้  ย่อมมีความเกี่ยวข้องและมีผลต่อการก าหนดนโยบาย
การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายอย่างมีนัยยะส าคัญ 
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2.2.3 การก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540) กล่าวถึง แนวทางการศึกษานโยบายสาธารณะ โดยจ าแนกเป็น 

3 แนวทาง ดังนี้ 
1)  แนวอธิบาย เป็นอย่างที่นักรัฐศาสตร์นิยมใช้ศึกษา โดยกล่าวถึงจุดเด่นของ

การศึกษาในครั้งนี้คือ เป็นการศึกษานโยบายสาธารณะเป็นเรื่อง ๆ ไป มีลักษณะเป็นกรณีศึกษาหรือ
เป็นการศึกษาโดยใช้ตัวแบบขึ้นต้นแบบผู้น าตัวแบบกลุ่ม 

2)  แนววิเคราะห์นโยบาย ตามแนวทางนี้เป็นการศึกษาที่นักรัฐประศาสนศาสตร์
นิยมศึกษา มุ่งเน้นการวิเคราะห์นโยบายไม่เน้นการศึกษาเป็นรายกรณี แต่เน้นเอาระเบียบวิธีการ
เทคนิค และการน าศาสตร์หลายแขนงมาประยุกต์ใช้  

3)  แนวนโยบายศาสตร์ การศึกษานโยบายสาธารณะตามแนวทางนี้เน้นการพัฒนา
และสั่งสมองค์ความรู้เพ่ือสร้างศาสตร์ของนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะให้กฎเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทั่วไป 
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประเภทใดและที่ใด 

อย่างไรก็ตาม การศึกษานโยบายสาธารณะเริ่มจากการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไป
ปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งในข้ันตอนการก าหนดนโยบาย นักวิชาการมีแนวคิดที่แตกต่าง
กันอยู่บ้าง เช่น ปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2552, น. 149) ได้แบ่งการก าหนดนโยบายออกเป็นขั้นตอน 
การก่อตัวของปัญหา ขั้นตอนการพยากรณ์ ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือก (มยุรี อนุมานราชธน, 2547, 
น. 44-45) แบ่งกระบวนการนโยบายโดยเรียกว่า ขั้นตอนของการก าหนดนโยบายสาธารณะออกเป็น 
6 ขั้นตอน ได้แก่ การก่อตัวของประเด็นปัญหา การกลั่นกรอง ประเด็นปัญหา การนิยามประเด็น
ปัญหา การพยากรณ์ การก าหนดวัตถุประสงค์ และการวิเคราะห์ทางเลือก  

จากความเห็นของนักวิชาการดังกล่าว หากน ามาอธิบายการก าหนดนโยบายสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวคิดเรื่องการก าหนดนโยบายสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนั้น ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย ๆ คือ การก่อตัวของนโยบายและ
การก าหนดนโยบาย เหตุผลของการแบ่งการก าหนดนโยบายออกเป็น 2 ขั้นตอน เนื่องจากต้องการ
อธิบายการก าหนดนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไทยว่าเกิดได้อย่างไรและ
นโยบายมีการก าหนดอย่างไร การอธิบายดังกล่าวเป็นการศึกษานโยบายสาธารณะโดยมุ่งศึกษาตาม
แนวทางอธิบายมากกว่าการศึกษาตามแนวทางชี้แนะ  

 
2.2.4 นโยบายการเงินการคลัง 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 6 ระบุว่า “รัฐต้องด าเนิน

นโยบายการคลัง การจัดท างบประมาณ การจัดหารายได้การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลังและ
การก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  ทั้งนี้ตามหลักการรักษาเสถียรภาพและ 
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การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และหลักความเป็นธรรมในสังคมและต้องรักษาวินัยการเงิน  
การคลังตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด” (ราชกิจจานุเบกษา, 
2561)  

มาตรา 9 วรรคสอง ระบุว่า “ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายการคลังการจัดท า
งบประมาณ การจัดหารายได้การใช้จ่าย การบริหารการเงินการคลัง และการก่อหนี้ คณะรัฐมนตรี
ต้องพิจารณาประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับความคุ้มค่า และภาระการเงินการคลังที่เกิดขึ้น  
แก่รัฐ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างรอบคอบ” 

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง ส่วนที่ 2 การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ 
มาตรา 13 ให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับการวางแผน 
การด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ รวมทั้งแผนการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 

มาตรา 16 ให้หน่วยงานของรัฐน าแผนการคลังระยะปานกลางที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบแล้ว มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บหรือหารายได้ การจัดท า งบประมาณและ 
การก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องค านึงถึง กล่าวคือ ต้องเป็นไปเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการท าหน้าที่ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

หมวดที่ 3 วินัยการเงินการคลัง ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น มาตรา 64 ระบุว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จ า เป็นและ
เหมาะสมไปพลางก่อน 

มาตรา 65 การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 
ความคุ้มค่า ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

มาตรา 66 การจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาฐานะ
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้
ในปีงบประมาณนั้น โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
พระราชบัญญัตินี้ 
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ตามที่รัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายด้านการกระจายอ านาจ โดยให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และกระจายอ านาจทางการคลังลงสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้
ท้องถิ่นสามารถบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งอันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับรายได้ของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

การจัดเก็บภาษีถือเป็นหัวใจในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการน าไปด าเนินการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การพัฒนาคน พัฒนาสังคม หรือสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดี 
รวมทั้งเกิดความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตในประจ าวัน การที่จะได้มาซึ่งรายได้ต่าง ๆ นอกจาก
การจัดเก็บรายได้ที่มีอยู่เดิมแล้ว ควรมีการเพ่ิมและการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ิม
จากเดิม น ารายได้นั้นไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
2.2.5 นโยบายการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัยทางการคลัง และนโยบายบริหาร

จัดการด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปแล้วนโยบายการคลังมีวัตถุประสงค์หลัก
คือ เพ่ือเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งการด าเนิน
นโยบายการคลัง เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวควรเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาล ในการดูแลเศรษฐกิจ 
ภาพรวมของประเทศ 

ส าหรับบทบาทในการด าเนินนโยบายการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด
ขอบเขตเพียงเพ่ืออ านวยความผาสุก และการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยไม่มีความจ าเป็นต้องท า
หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากหากท้องถิ่นมีบทบาทในการด าเนินนโยบาย 
การคลังโดยตรงแล้ว อาจจะมีผลให้การด าเนินนโยบายการคลังโดยรวมของประเทศไม่เป็นเอกภาพ
และยุ่งยากแก่การควบคุม เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีมากถึง 7,849 แห่ง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร) (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น, 2563ข)  

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่มีความจ าเป็นต้องมีบทบาทในการด าเนินนโยบาย 
การคลังโดยตรง แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินนโยบายทางการคลังให้เหมาะสม 
ต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ การก าหนดนโยบายทางการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
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1)  ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

2)  ขนาดหรือปริมาณของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 
2 ประการ คือ (1) ความสามารถในการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับ
จ านวนและขนาดของเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นฐานภาษีและแหล่งที่มารายได้ และ (2) การจัดสรร
รายได้จากรัฐบาล ทั้งท่ีเป็นการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืน ๆ ให้แก่ท้องถิ่น 

3)  ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นส่วนส าคัญของการบริหาร
การเกินดุล หรือขาดดุลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยทั่วไปแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถหารายได้ได้เพียงพอที่จะ
น าไปใช้ในการลงทุนในด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่นและความต้องการของประชาชนได้
ทั้งหมด ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งแหล่งที่มา
ของรายได้อาจมาจาก 

1)  รายได้ของตนเอง คือ มีการใช้จ่ายในขอบเขตรายได้ที่หาได้ ซึ่งการด าเนินการ
เช่นนี้มีผลดีในแง่ที่ว่า ท้องถิ่นสามารถรักษาวินัยทางการคลังได้และไม่ส่งผลต่อปัญหาหนี้สิน  
ในภายหลัง อาจจะส่งผลเสียต่อท้องถิ่นท่ีไม่สามารถจัดบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างครอบคลุม ซึ่งจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ 

2)  การกู้ยืม มีข้อดีคือ ท าให้ท้องถิ่นสามารถลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานได้ทันที 
ส าหรับข้อเสีย คือ ท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมคือ ดอกเบี้ย ซึ่งดอกเบี้ยจะมากหรือ
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับการกู้ยืมเงินของท้องถิ่น ทั้งนี้ รายได้ในอนาคตที่จะต้องน ามาช าระหนี้นั้นอาจจะมี
ข้อจ ากัด รวมถึงข้อจ ากัดในจ านวนหนี้ที่จะกู้ 

3)  การลงทุนร่วมระหว่างท้องถิ่นและภาคเอกชน (รวมทั้งการให้เอกชนด าเนินการ) 
ซ่ึงอยู่ในรูปแบบของการให้เอกชนท าสัญญาเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการลด
ภาระทางด้านการเงินของท้องถิ่น แต่จะต้องเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่จูงใจแก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ 
ประชาชนต้องแบกรับภาระในการจ่ายค่าบริการเอง 

การบริหารการคลังส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นเมื่อมีการกระจายอ านาจของ
รัฐบาลกลาง เป็นการมอบอ านาจการตัดสินใจในการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้อย่าง
เป็นทางการ มีตัวบทกฎหมายและแนวทางการมอบอ านาจไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มอบความเป็น
อิสระในการตัดสินใจ มีความสามารถในการบริหารจัดการระดับหนึ่ ง มีความสามารถในการ 
มีทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากร ทั้งทางด้านรายได้ และรายจ่าย โดยการกระจายอ านาจทางการคลัง 
(Fiscal Decentralization) ท้องถิ่นสามารถมีรายได้เป็นของตนเองเพ่ือประกันความเป็นอิสระของ
ท้องถิ่น การปกครองส่วนท้องถิ่นในรับอิทธิพลของการปฏิรูปการปกครอง ตามแนวทางกระแส 
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การปฏิรูประบบราชการร่วมกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) และการบริการสาธารณะแนวใหม่  (New 
Public Service: NPS) ที่มีการผนวกเอาแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ และแนวคิดการบริหารจัดการมา
ปรับใช้ในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เกณฑ์ในการประเมินวัตถุประสงค์ของการบริหารการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดในการวัดการกระจายอ านาจการคลังของรอย ดับเบิลยู บาห์ล 
และโยฮันเนส เอฟ. ลินน์ (Darby, Muscatelli, & Roy, 2003) และมัสเกรฟส์ (Musgrave, 1959) 
นั้นสามารถวัดได้ทั้งในส่วนแบ่งด้านรายรับ และส่วนแบ่งด้านรายจ่ายที่รัฐบาลท้องถิ่นได้รับ โดยการ
วัดในด้านรายรับจะช่วยอธิบายถึงขอบเขตอ านาจที่รัฐบาลท้องถิ่นสามารถระดมทรัพยากรสาธารณะ
โดยใช้ระบบภาษีและค่าบริการจากการจัดบริการสาธารณะซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสิทธิของท้องถิ่นที่มีต่อ
รายได้ของประเทศโดยรวม และใช้การวัดส่วนแบ่งในด้านการใช้จ่ายซึ่งมีข้อจ ากัด เช่น การไม่ได้
สะท้อนถึงการกระจายอ านาจทางการคลังอย่างแท้จริง การวัดการกระจายอ านาจทางการคลังจึงต้องมี
เครื่องมือการวัดที่ดีที่มีการอธิบายรายละเอียดให้เห็นถึงระบบการคลัง ระบบการบริหารและ
งบประมาณ 

การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะทางการเงินการคลังที่เข้มแข็งจะเป็นหลักประกันถึง
ความต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก และท า ให้เกิดความมั่นใจ 
ได้ว่าท้องถิ่นจะสามารถช าระหนี้และรับผิดชอบภาระรายจ่ายต่าง ๆ เพ่ือการจัดบริการด้านต่าง ๆ ได้
ในอนาคต ประเด็นนี้ Honadle, Cigler, & Costa (2004); Wang (2006) ให้ความส าคัญกับการมี
ฐานะทางการคลังที่เข้มแข็ง ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีการประเมินฐานะทางการเงินการคลังของ
องค์กรตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาในการบริหารการเงินการคลังและ
การจัดบริการสาธารณะที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นการล่วงหน้า และสามารถก าหนดมาตรการรับมือก่อนที่
จะเกิดปัญหาทางการเงินการคลัง 

การ์เบอร์ มองว่าท้องถิ่นในปัจจุบันต่างเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมี
ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญมากกว่าภาครัฐ ที่ต้องสร้างพ้ืนที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการภาครัฐมากขึ้น บทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นต้องสร้างความเป็นพลเมืองและดึงเอาศักยภาพของ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ที่ส าคัญยิ่งคือ ท้องถิ่นสมัยใหม่ต้องมีอ านาจและ
ความสามารถในการจัดเก็บภาษี (Power Ability of Taxation) อย่างชัดเจน เพราะภาษีเป็นแห่ง
รายได้ส าคัญของท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นปราศจากอ านาจและความสามารถในการจัดเก็บภาษีแล้ว ท้องถิ่น
ก็ไม่มีเงินมาใช้จ่ายให้บริการประชาชน ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจึงเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับท้องถิ่น 
(Garber, 1997)  

แนวการการบริหารการคลังภายใต้การบริหารรัฐแนวใหม่ใน กฤษณ์ รักชาติเจริญ (2557) 
เสนอแนวทางว่าพ้ืนฐานการบริหารการคลังที่มีประสิทธิภาพ และสร้างประสิทธิผลต่องานทางด้าน
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การคลัง หน่วยงานภาครัฐจะต้องก าหนดประเด็นส าคัญทางด้านการคลัง ให้แยกออกเป็นขอบข่ายที่
ส าคัญ 4 ขอบข่าย ดังต่อไปนี้ 1) การจัดการและการคัดเลือกผู้น า (Organizational Alignment and 
Leadership) เพ่ือเป็นผู้ก าหนดทิศทางการคลังในทุกภาคส่วน จะต้องมีการบริหารงานด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้างให้สอดคล้องกับหน่วยงาน สอดคล้องกับความต้องการในด้านประโยชน์และสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของแผนงาน หรือ แผนกลยุทธ์) 2) การจัดการนโยบายและการวางแผน (Policies and 
Processes) จะต้องใช้หลักการเชิงกลยุทธ์เข้ามาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อน มีการประเมินผล
กระทบภายในองค์การในการจัดสรรงบประมาณ และต้องมีการประเมินผลกระทบภายนอกควบคู่ด้วย
เช่นกัน เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การคลังจะต้องสร้างความร่วมมือกับทุกองค์การและ 
ทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน 3) การจัดการส่วนบุคคล (Personnel 
Management) การสั่ งสมทุนมนุษย์  การสร้างวัฒนธรรมในองค์การมีแต่ความซื่อสัตย์และ 
มีกระบวนการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพมีการควบคุมอย่างชัดเจนสนับสนุนการสร้างพฤติกรรม 
ที่มีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่  และ 4) ข้อมูลข่าวสาร (Information) การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาจัดการข้อมูล มีการติดตามผลการวางฐานข้อมูลทางการเงินและระบบนั้ นจะต้อง 
ให้ง่ายต่อความเข้าใจในระดับผู้บริหาร มีระบบป้องกัน และการจัดการให้ข้อมูลเป็นความลับ 
การบริหารภาคการคลังจะต้องมีการก าหนดมาตรการ การควบคุมและการด าเนินการครอบคลุม 
ในทุกมิติการน าการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ เพ่ือการก าหนดมาตรการหรือแนวทางการบริหาร 
จะท าให้การบริหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีรูปแบบตั้งแต่การศึกษา
สภาพแวดล้อมและปัญหา การศึกษาเอกสารและผลการด าเนินการที่ผ่านมา รวมไปถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดการด าเนินการ เพราะการด าเนินการภายใต้โครงการต่าง ๆ 
ต้องลดปัญหาแม้ว่าจะถูกจ ากัดด้วยสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่ 

นอกจากนี้ วีระชัย ชมสาคร (2551) ได้ให้กรอบแนวทางส าหรับการบริหารจัดการการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายการคลัง การหารายได้  การใช้
จ่ายเงิน การก่อหนี้ เงินสะสม และทรัพย์สิน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในการ
บริหารจัดการนโยบายการคลังและระบบงบประมาณ จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
ด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินงานบนพ้ืนฐานการจัดการนโยบาย 
การคลังและระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการทีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ การด าเนินภารกิจและ
การบริหารจัดการใด ๆ ต้องไม่ขัดต่อแนวทางหรือนโยบายของรัฐ หรือมีผลเสียต่อสถานการณ์คลัง
ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในด้านการบริหารการเงินการคลังจะต้องกระท าอย่าง
มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงพัฒนารายได้และรักษาสถานะการเงินการคลังให้มั่นคง
และน่าเชื่อถืออยู่เสมอ ในการด าเนินภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดล าดับความส าคัญ
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และปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุดโดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นส าคัญและควรค านึงถึงความจ าเป็น ความประหยัด และความคุ้มค่าเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์ของค่าใช้จ่ายนั้น ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรักษาดุลรายได้ รายจ่าย 
รายจ่ายในปีงบประมาณใด ๆ พึงอยู่บนฐานของรายรับในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยยึดหลักการ  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้จ่ายเงินในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจ าบนฐานรายรับที่ไม่นับรวม
รายรับจากการก่อหนี้ รายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณใด ๆ พึงแสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน  
ในงบประมาณ และจะต้องแสดงรายละเอียดรายรับและแหล่งที่มาอย่างครบถ้วน ถูกต้องในเอกสาร
งบประมาณและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้ในการประมาณการรายรับควรค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ และ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้การสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลังและเศรษฐกิจ  
ในระยะยาว โดยการจัดเตรียมงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องพิจารณาทบทวนปัจจัยและสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การวางแผน การบริหารและจัดการงบประมาณในอนาคต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสะสม
รายรับส่วนเกินอันเนื่องมาจากการบริหารและจัดการงบประมาณที่ดีในปีงบประมาณที่ล่วงมาและ
รายรับที่เกินกว่าประมาณการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และจะต้องจัดการเงินสะสมโดยวิธีการ
น่าเชื่อถือ เช่น การน าเงินสะสมไปฝากกับสถาบันการเงินของรัฐ การถือครองพันธบัตรที่ค้ าประกัน
โดยรัฐและตราสารทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ า ในการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรใช้ในการทดแทนการลดลงของรายได้อันมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือ 
เหตุภัยพิบัติ หรือใช้ทดแทนรายจ่ายอันเนื่องมาจากเหตุจ าเป็นเร่งด่วน หรือจากเหตุที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ หรือน าไปใช้จ่ายลงทุนในการถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต หรือน าไปใช้จ่ายในการไถ่ถอนพันธบัตรท้องถิ่นก่อนก าหนด 

ในเรื่องการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
พิจารณาจากความสามารถในการจัดหารายได้ของท้องถิ่น ฐานะทางการคลัง และความสามารถในการ
ช าระหนี้คืนของโครงการเป็นส าคัญ การก่อหนี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การออกพันธบัตรควร
ด าเนินการเพื่อเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น หรือการลงทุนในกิจการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือการลงทุนในการสร้างบริการพ้ืนฐานจ าเป็นแก่ประชาชน เพ่ือเป็นรายจ่ายในการเปลี่ยนพันธบัตร
แทนฉบับเก่า (Refinancing) อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินอันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถก่อหนี้ได้ในกรณีที่น าไปใช้เป็นรายจ่ายประจ า อัตราภาษีของภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ  
มีอัตราที่ต่ ากว่าระดับอัตราภาษีมาตรฐานในอันที่จะรักษาระดับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนี้สูงเกินกว่าระดับที่ก าหนด ความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง
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และมาตรฐานทางบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงระดับมาตรฐานและเงื่อนไขพ้ืนฐาน
ส าหรับการก่อหนี้ 

โดยสรุปสาระส าคัญของกรอบแนวทางส าหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกรอบแนวทางและมีวินัยในการหารายได้
เพ่ือให้มีรายได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 

2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกรอบแนวทางและมีวินัยในการใช้จ่าย
เพ่ือให้เป็นไปตามแผน ประหยัด คุ้มค่า และมีความโปร่งใส 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกรอบแนวทางและมีวินัยในการเก็บออม
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นหลักประกันในอนาคต 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีกรอบแนวทางและมีวินัยในการก่อหนี้ (การกู้
เงิน) เพ่ือมิให้กระทบต่อความจ าเป็นในการใช้จ่ายในอนาคต 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

รายได้ของประเทศต่าง ๆ มาจากการจัดเก็บภาษีชนิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร
ประเทศ ประสบการณ์และบทเรียนในต่างประเทศและประเทศไทย การบริหารการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่อยู่ ในรูปของภาษีอากรและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับในการจัดบริการสาธารณะ 
ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร  

 
2.3.1 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี 
การจัดเก็บภาษีอากรเป็นการใช้อ านาจรัฐจ ากัดสิทธิของประชาชนเพ่ือที่จะได้มาซึ่งรายได้

ของรัฐและรองรับรายจ่ายสาธารณะของรัฐ (เอ้ืออารีย์ อ้ิงจะนิล, 2558, น. 79) หลักของการจัดเก็บ
ภาษีจึงเป็นไปเพ่ือการอ านวยรายได้ให้แก่รัฐ แม้การอ านวยรายได้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักการของ
ภาษี แต่ในการตอบสนองการอ านวยรายได้ให้แก่รัฐ รัฐจ าเป็นต้องจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบทั่วไป 
ทั่วถึง และมีความแน่นอน โดยพิจารณาถึงความสามารถของผู้เสียภาษีแต่ละคน (อรพิน ผลสุวรรณ์ 
สบายรูป, 2557, น. 100-101) แต่การอ านวยรายได้ให้แก่รัฐเป็นเพียงวัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดเก็บ
ภาษีเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษียังอาจเป็นไปเพ่ือการสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริม
เศรษฐกิจ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ควบคุมการบริโภค ทั้งยังอาจเป็นการสนองนโยบายอ่ืน ๆ 
ของรัฐอีกด้วย (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2554, น. 1)  
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นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์อ่ืน ดังนี้ (รุ่งนภา สันติธรรมา, 2561, น. 1-2)  
1)  เพ่ือเป็นการจัดหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการภาครัฐ รัฐบาลจึงมีหน้าที่ต้องดูแล

และจัดการให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี กิจการที่รัฐต้องรับผิดชอบและด าเนินการซึ่งเป็นกิจการ
พ้ืนฐานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ การสาธารณูปโภค 
ความมั่นคงปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น  

2)  เพ่ือเป็นการควบคุมหรือส่งเสริมพฤติกรรมของสังคมและเศรษฐกิจ รัฐบาลใช้
มาตรการทางภาษีเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริโภคการผลิตหรือวิธีการด าเนินธุรกิจบางชนิด 
ขณะเดียวกันรัฐบาลใช้นโยบายทางภาษีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคเพ่ือให้เกิดผลเสีย  
ต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ได้แก่ ก าหนดอัตราภาษีของสุรา การก าหนดอัตราภาษีน าเข้าของ
สินค้าฟุ่มเฟือย การลดอัตราภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เช่น การยกเว้นภาษี 
ในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ เป็นต้น  

3)  เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้และทรัพย์สินและเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม 
ในสังคม รัฐบาลใช้มาตรการทางภาษีโดยการจ่ายเงินอุดหนุนในโครงการต่าง ๆ วิธีการใช้จ่ายเพ่ือ 
ให้เกิดการสร้างงานในชนบท นโยบายการจัดเก็บภาษีอากรในอัตราก้าวหน้าหรือจะเก็บภาษีอากร 
ในอัตราสูง จากการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อเป็นการลดการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย  

4)  เพ่ือการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รัฐบาลใช้มาตรการทางด้านภาษี เป็น
เครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อหรือเมื่อเกิดภาวะ
เงินเฟ้อก็สามารถแก้ปัญหาโดยการเพ่ิมภาระภาษีต่าง ๆ ให้มากขึ้น เพ่ือลดอัตราการใช้จ่ายอาจเกิด
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ า รัฐบาลใช้นโยบายการลดภาษีด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
และการลงทุนมากขึ้น  

5)  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจรัฐบาลใช้มาตรการทางด้านภาษี 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ รัฐบาลออกกฎหมายสนับสนุนการลดอัตราภาษี
อากรเพ่ือส่งเสริมประเทศต่าง ๆ มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ท าให้เกิดการจ้างงานส่งผลต่อการใช้
จ่ายโดยรวมของประเทศเพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 
2.3.2 หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี 
ระบบภาษีที่ดีนั้นจะต้องได้รับการร่วมมือในการเสียภาษีด้วยดีจากประชาชน กล่าวคือ

ประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐนั้น จะยินยอมเสียภาษีให้แก่รัฐด้วยดีโดยไม่พยายามหลบเลี่ยง
หรือหนีภาษี ทั้งนี้ เพราะว่าการที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษี จะท าให้รัฐบาลเก็บภาษี 
ได้มากและเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อย ในกรณีตรงข้ามถ้าหากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
เสียภาษีแก่รัฐแล้วจะท าให้รัฐบาลประสบกับความยุ่งยากในการจัดเก็บภาษีมากซึ่งจะท าให้ต้องเสีย
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ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงและจะเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังนั้น ปัญหาส าคัญที่สุดในการ
จัดเก็บภาษีก็คือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้ประชาชนให้ความร่วมมือหรือยินยอมเสียภาษีแก่รัฐโดยสมัครใจ 
การที่ประชาชนจะยินยอมเสียภาษีแก่รัฐด้วยความสมัครใจหรือมีจิตส านึกในการเสียภาษีมากน้อยแค่
ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ดังต่อไปนี้ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2552)  

1)  การเห็นความส าคัญของการเสียภาษี ถ้าหากประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนั้น
เห็นถึงประโยชน์หรือความส าคัญของการเสียภาษีแล้ว ความยินยอมหรือการให้ความร่วมมือในการ
เสียภาษีแก่รัฐก็จะมีมาก แต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าหากประชาชนมองไม่เห็นประโยชน์ของภาษีที่ตน
เสียไปแล้ว ความยินยอมเสียภาษีของประชาชนก็จะต่ า ตัวอย่างเช่น ถ้าประชาชนมองเห็นว่าเงินภาษี
อากรที่ตนเสียไปนั้นได้ถูกน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและตนก็เป็นผู้ได้รับประโยชน์นั้น
ด้วยความยินยอมที่จะเสียภาษีก็ย่อมจะมีมาก ในกรณีตรงกันข้ามหากเงินที่เสียภาษีไปนั้นถูกน าไปใช้
เพ่ือผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะความสมัครใจที่จะเสียภาษีก็ย่อมจะมีน้อย 

2)  ประสิทธิภาพในการบริหารงานและการใช้เงินของรัฐ ความสมัครใจในการเสีย
ภาษีของประชาชนนั้น อาจจะพิจารณาได้จากประสิทธิภาพในการบริหารงานและประสิทธิภาพในการ
ใช้เงินของรัฐบาล ถ้าหากรัฐบาลบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเงินภาษีอากรทุกบาททุกสตางค์
ได้ถูกน าไปใช้อย่างคุ้มค่าแล้วก็จะช่วยให้ความสมัครใจในการเสียภาษีของประชาชนมีมาก แต่ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหากรัฐบาลบริหารงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพและใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน  
แบบล้างผลาญแล้ว ความสมัครใจที่จะเสียภาษีของประชาชนก็จะมีน้อย การควบคุมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารงานและการใช้เงินของรัฐบาลนั้น อาจจะท าได้โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป 
มีส่วนร่วมและควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐโดยผ่านกลไกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเป็นเจ้าของประเทศและจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประเทศ
มากขึ้น ในเรื่องนี้ปรากฏว่าในประเทศที่มีการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นนั้น 
ความส านึกถึงหน้าที่การเสียภาษีแก่ท้องถิ่นของประชาชนมักจะมีสูง ทั้งนี้  เพราะว่าประชาชนผู้เสีย
ภาษีนั้นได้มองเห็นถึงความส าคัญของภาษีที่ตนได้เสียให้แก่ท้องถิ่น 

3)  ความเป็นธรรมในการเสียภาษี การที่จะท าให้ประชาชนผู้เสียภาษีแต่ละคนให้
ความร่วมมือในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลนั้น ระบบของภาษีอากรที่จัดเก็บนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้เสียภาษีทุกคนด้วย ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีนั้นจะต้องพิจารณาทั้งความเป็นธรรม  
ในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทและความเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บด้วย กล่าวคือ ภาษีที่เก็บ
นั้นควรจะเก็บจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  มิใช่มุ่งที่จะเก็บจากผู้เสียภาษีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีแต่ละชนิดนั้นจะต้องเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ชนิดนั้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ในกรณีท่ีมีการจัดเก็บไม่ทั่วถึงหรือมีการเลือกปฏิบัตินั้นจะก่อให้เกิด
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ความไม่เป็นธรรมในหมู่ผู้เสียภาษีชนิดนั้น ซึ่งจะเป็นเหตุผลส าคัญท าให้ประชาชนพยายามหลบเลี่ยง
การเสียภาษไีด ้

4)  การลงโทษของกฎหมายและการลงโทษของสังคม เนื่องจากภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาล
บังคับการจัดเก็บเงินได้หรือผลประโยชน์ไปจากประชาชน ดังนั้น ประชาชนจะไม่อยากเสียสละ
ผลประโยชน์ของตนแก่รัฐบาล นอกเสียจากว่าผู้เสียภาษีนั้นจะได้เห็นถึงความส าคัญของภาษีและ
รัฐบาลหรือสังคม มีการลงโทษผู้มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีอย่างรุนแรง การป้องกัน การหลบเลี่ยงการเสีย
ภาษีจะท าได้ผลเมื่อมีทั้งการลงโทษโดยกฎหมายและการลงโทษโดยสังคม ซ่ึงพิจารณาได้โดยย่อดังนี้  

(1)  การลงโทษโดยกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสียภาษีจงใจหนีภาษีอย่างผิด
กฎหมายนั้น เมื่อจับได้จะต้องมีการลงโทษที่รุนแรง ทั้งนี้  เพราะว่าผู้ที่เจตนาหนีภาษีดังกล่าวนั้น
จะต้องตัดสินใจชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับจากการหนีภาษีกับโทษที่ตนจะได้รับ  
เมื่อถูกจับได้ ถ้าหากผลประโยชน์จากการหนีภาษีมีมากกว่าโทษที่จะต้องรับอย่างมากมายแล้วการหนี
ภาษีของประชาชนก็จะมีมาก ในการหนีภาษีนี้ มักจะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมักจะให้การ
ร่วมมือกับผู้หนีภาษีด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหนีภาษีรายใหญ่ ๆ ดังนั้น  กฎหมายจะต้องมีการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หนักยิ่งกว่าผู้หนีภาษีด้วย  

(2)  การลงโทษของสังคม การป้องกันการหนีภาษีจะได้ผลมากยิ่งขึ้นถ้า
หากสังคมหรือประชาชนส่วนใหญ่รังเกียจผู้ที่หนีภาษี การลงโทษของสังคมนั้นจะเป็นมาตรการบังคับ
ทางอ้อมท าให้นักการเมืองหรือผู้ที่เป็นผู้น าของสังคมไม่พยายามหลบเลี่ยงภาษี เมื่อบุคคลซึ่งเป็นผู้น า
ของสังคมและผู้ที่กุมกลไกอ านาจรัฐได้เสียภาษีอย่างครบถ้วนแล้ว ย่อมจะท าให้เขาเหล่านั้นสามารถ
จัดการกับผู้ที่เสียภาษีได้อย่างเต็มที่ และก็ไม่ต้องการให้ผู้ อ่ืนหลบเลี่ยงภาษี ปัญหาทัศนคติของสังคม
หรือการลงโทษผู้หนีภาษีของสังคมนั้น เป็นหัวใจส าคัญที่จะกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึกของ  
การเสียภาษีมากขึ้น แต่อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดในเรื่องนี้ก็คือ ผู้ที่เป็นผู้น าของสังคมหรือผู้ที่คุมกลไก
อ านาจรัฐส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียภาษีแก่ประชาชนทั่วไปได้ ดังนั้น
การขอร้องให้ประชาชนทุกคนเสียภาษีแก่รัฐย่อมจะท าให้ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

อดัม สมิท (Smith, 1776, p. 19) ได้วางหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีไว้ 4 ประการ ได้แก่ 
หลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก และหลักความประหยัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางและเป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษาในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้ (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 
2550, น. 44)  

1)  หลักความเป็นธรรม คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศควรจะต้องเสียสละ
รายได้หรือผลประโยชน์ตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล ทั้งนี้
เพราะแต่ละคนก็ได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองจากรัฐบาล 
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2)  หลักความแน่นอน คือ ภาษีที่ประชาชนแต่ละคนต้องเสียนั้นจะต้องแจ้งชัดแก่ 
ผู้เสียภาษีทุกคน ไม่ก ากวม และมีความยืดหยุ่นในเรื่องฐานภาษี อัตราภาษี จ านวนที่จะต้องเสียภาษี 
ตลอดจนวัน เวลา และวิธีการจัดเก็บภาษี ซึ่งความชัดเจนจะท าให้ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจเกี่ยวกับ  
ภาษีท่ีตนจะต้องเสียและท าให้เจ้าหน้าที่บริหารจัดการจัดเก็บภาษีงานขึ้น 

3)  หลักความสะดวก คือ การจัดเก็บภาษีทุกชนิดควรจะต้องเก็บตามวัน เวลา 
สถานที่ที่ผู้เสียภาษีสะดวก และต้องอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีด้วย  

4)  หลักความประหยัด ภาษีทุกชนิดที่จัดเก็บจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อย
ทีสุ่ด แต่ท าให้รัฐบาลหรือท้องถิ่นได้รับรายได้มากท่ีสุด 

จากหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีดังกล่าวมาข้างต้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของระบบภาษีที่ดี  
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันว่ามี 
7 ประการ (เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, 2552, น. 183-186) ดังนี้ 

1)  หลักของความแน่นอน (Certainty) การบริหารการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ
นั้นกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีทุกประเภทจะต้องมีความแน่นอนและเป็นที่ ชัดเจนแก่ผู้เสียภาษี
ทุกคนทั้งในเรื่องของฐานภาษี อัตราภาษี วันเวลาและวิธีการในการเสียภาษีและการจัดเก็บภาษี 
โดยต้องมีกฎหมายก าหนดไว้ เพ่ือให้รัฐบาลสามารถคาดหมายจ านวนรายได้ที่จะจัดเก็บได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพหากการจัดเก็บบางประเภทขาดความแน่นอนหรือมีความก ากวม (Arbitrary) แล้วจะ
ท าให้การจัดเก็บท าได้ล าบาก และอาจเป็นช่องทางก่อให้เกิดการทุจริตและก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมแก่ผู้เสียภาษี  

นอกจากความไม่แน่นอนในเรื่องที่กล่าวมานั้น ยังอาจจะใช้หลักของความแน่นอน
ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีในเรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปอีก เช่น ความไม่แน่นอนในด้านภาระภาษี 
(Certainty of Incidence) ความแน่นอนของหนี้ภาษี (Certainty of Liability) ความแน่นอนในการ
ท ารายได้ (Fiscal Marksmanship) และความแน่นอนในการลดเงินได้ของเอกชน  

2)  หลักของการประหยัด (Low Compliance and Collections Costs) ระบบ
การบริหารจัดเก็บภาษีที่ดีนั้น ภาษีอากรแต่ละประเภทที่จัดเก็บจะต้องเป็นภาระแก่ผู้เสียภาษีน้อย
ที่สุด และเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่ าที่สุดด้วย ทั้งนี้ เพราะว่าทั้งภาระข้อยุ่งยากในการเสียภาษี
และค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้นมิได้ก่ออะไรเพ่ิมขึ้นแก่ผลผลิตของประเทศ หากแต่ 
ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของสังคมไปในทิศทางท่ีสูญเปล่า  

3)  หลักของความเสมอภาค (Equity) การจัดเก็บภาษีที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิด 
ความยุติธรรมหรือความเสมอภาคแก่ผู้เสียภาษีทุกคน หลักความยุติธรรมในการเก็บภาษีนั้นเป็นหัวใจ
ส าคัญของระบบภาษีที่ดี การพิจารณาความเป็นธรรมนั้นเราจะต้องพิจารณาทั้งความเป็นธรรม
เกี่ยวกับภาษีท่ีจัดเก็บและความเป็นธรรมที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีนั้น  
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การเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability to Pay) นั้นอาจ
จ าแนกออกเป็น 2 หลักใหญ่ คือ ความเสมอภาคตามแนวนอน (Horizontal Equity) และความเสมอ
ภาคในแนวตั้งหรือแนวดิ่ง (Vertical Equity) ซ่ึงพิจารณาจากสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1)  ความเสมอภาคตามแนวนอน ก าหนดว่าผู้ซึ่งมีฐานะหรือรายได้เท่า
เทียมกันจะต้องเสียภาษีเท่ากันในลักษณะที่ว่า “Equals Should Be Treated Equally” 

(2)  ความเสมอภาคตามแนวตั้ง ก าหนดว่าผู้ซึ่งมีความสามารถในการเสีย
ภาษีหรืออยู่ในสภาวการณ์ในการเสียภาษี (Taxpaying Circumstance) ที่แตกต่างกันควรจะเสียภาษี 
ในลักษณะที่แตกต่างกันในลักษณะที่ว่า “Unequal Should Be Treated Unequally” 

4)  หลักของการยอมรับ (Acceptability) ภาษีทุกชนิดที่จะจัดเก็บจากประชาชน
ต้องได้รบัการยอมรับจากประชาชนส่วนใหญ่ การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภทจึงจะท า
ได้ง่ายขึ้น ซึ่งการที่ประชาชนจะให้การยอมรับมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความยุติธรรมในการ
จัดเก็บภาษีของรัฐ นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างการเสียภาษีและประโยชน์ที่ผู้ เสีย
ภาษีคาดว่าจะได้รับจากรัฐด้วย หากรัฐสามารถแสดงให้ประชาชนเห็นได้ว่าเงินที่เก็บภาษีไปจะกลับคืน
เป็นผลประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีในอนาคต ย่อมมีส่วนช่วยให้ประชาชนยอมรับการเสียภาษีมากขึ้นและท า
ให้ความส านึกในการเสียภาษี (Tax Consciousness) ของประชาชนมีมากยิ่งขึ้นด้วย 

5)  หลักของการเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ (Enforceability) ในระบบภาษีที่ดีนั้นภาษี
อากรทุกประเภทที่จะจัดเก็บจะต้องสามารถท าการบริหารการจัดเก็บได้ผลในทางปฏิบัติ  ภาษีอากร
บางอย่างแม้จะมีเหตุผลดีในการในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติการจัดเก็บเป็นไปได้ยาก ภาษีนั้นจะถือ
เป็นภาษีที่ดีไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ภาษีค้าปลีก หรือ ภาษีการใช้จ่ายนั้นเป็นภาษีที่ดีในทางทฤษฎี 
แต่ส าหรับประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนานั้นจะไม่สามารถเก็บภาษีดังกล่าวได้ผลในทางปฏิบัติ 
ทั้งนี ้เพราะขาดระบบการจดบันทึกและการตรวจสอบการเก็บภาษีที่ดีในกรณีเช่นนี้ภาษีดังกล่าวก็จะ
ถือว่าเป็นภาษีท่ีดีส าหรับประเทศนั้นไม่ได้  

6)  หลักของการท ารายได้ (Productivity) ภาษีที่ดีควรเป็นภาษีที่สามารถท ารายได้
ให้แก่รัฐบาลเป็นอย่างดี กล่าวคือเป็นภาษีที่มีฐานใหญ่และฐานของภาษีขยายตัวได้รวดเร็ว  
ตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้รัฐบาลได้รับรายได้และภาษีอากรนั้นได้มากโดยที่ไม่ ต้อง
เพ่ิมอัตราการจัดเก็บภาษีนั้น  

7)  หลักของความยืดหยุ่น (Flexibility) ภาษีที่ดีนั้นควรที่จะเป็นภาษีที่มีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลง
ฐานะทางเศรษฐกิจของผู้เสียภาษีได้ง่าย ตัวอย่างเช่น การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในระบบ
ก้าวหน้าในขณะที่ก าลังขยายตัวรายได้ของประชาชนเพ่ิมขึ้น แต่อัตราภาษีที่จัดเก็บจะเพ่ิมขึ้นเร็วกว่า
รายได้ที่เพ่ิมขึ้น ภาษีที่จัดเก็บนั้นจะไปลดอัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้ของประชาชนซึ่งจะช่วยลดแรง
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กดดันของเงินเฟ้อได้มาก ในกรณีตรงกันข้ามในขณะที่เศรษฐกิจซบเซา รายได้ของประชาชนจะลดลง
อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ จะลดลงในอัตราที่รวดเร็วกว่ารายได้ที่แสดงซึ่งจะช่วยลดความเดือดร้อนของผู้เสีย
ภาษีและพอจะลดความซับซ้อนของเศรษฐกิจได้ 
 

2.3.3 ประเภทของภาษี 
วีระศักดิ์ เครือเทพ (2548ก, น. 268-270) ได้จ าแนกภาษีอากรกระท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

1)  จ าแนกประเภทตามฐานภาษีอากรที่จัดเก็บได้ คือ การจัดแบ่งประเภทภาษีตาม
ประเภทหรือชนิดของฐานภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น 

2)  จ าแนกประเภทตามสื่อที่ใช้ช าระภาษีอากร โดยพิจารณาว่ารัฐบาลจัดเก็บภาษี 
ในรูปใดหรือสิ่งใด เช่น ภาษีที่ช าระในรูปตัวเงิน ภาษีที่ช าระในรูปสิ่งของ และภาษีที่ช าระในรูปของ 
การเกณฑ์แรงงาน เป็นต้น การจ าแนกประเภทภาษีด้วยวิธีการเช่นนี้อาจไม่มีประโยชน์เท่าใดนัก 
ในปัจจุบันภาษีแทบทุกประเภทที่รัฐบาลจัดเก็บจะอยู่ในรูปตัวเงินทั้งสิ้น 

3)  จ าแนกตามประเภทตามพรมแดนเขตการปกครอง โดยพิจารณาว่าภาษีที่จัดเก็บ
นั้นอยู่ในขอบเขตอ านาจของหน่วยงานใดของรัฐ เช่น ภาษีของรัฐบาล และภาษีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

4)  จ าแนกตามประเภทของโครงสร้างอัตราภาษี เป็นการจ าแนกประเภทภาษีตาม
สัดส่วนของจ านวนภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของฐานภาษีประเภทนั้นซึ่งสามารถ
จ าแนกโครงสร้างอัตราภาษีออกเป็น ภาษีอากรที่มีอัตราแบบคงท่ี และภาษีอากรที่มีอัตราถดถอย 

5)  จ าแนกตามวิธีการประเมินภาษีอากร โดยพิจารณาจากวิธีการค านวณหรือ 
วิธีประเมินจ านวนเงินภาษีที่ต้องช าระ เช่น ภาษีที่คิดตามมูลค่า เป็นภาษีที่จัดเก็บตามมูลค่าของฐาน
ภาษีนั้น เช่น การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะคิดตามขนาดของเงินได้ เป็นต้น และภาษีที่เก็บ
ตามปริมาณ เป็นภาษีที่เก็บตามจ านวนหน่วยของสิ่งที่ใช้เป็นฐานภาษี ซึ่งจ านวนเงินภาษีจะไม่
เปลี่ยนไปตามมูลค่าของฐานภาษีนั้น เช่น ภาษีสรรพสามิต ยาสูบภาษีสรรพสามิตน้ ามัน เป็นต้น 

6)  จ าแนกตามลักษณะการใช้เงินภาษีอากร โดยพิจารณาว่าเงินภาษีที่จัดเก็บได้จะ
น าไปใช้จ่ายในลักษณะใด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ ภาษีเพ่ือการใช้จ่ายทั่วไป หมายถึง
ภาษีอากรที่จัดเก็บมาเพ่ือการใช้จ่ายทั่วไปในกิจการของรัฐโดยไม่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
จ่ายเป็นการเฉพาะการ ส่วนภาษีอีกประเภทคือ ภาษีเพ่ือการใช้จ่ายเฉพาะ หมายถึง ภาษีอากรที่จัดเก็บ
เพ่ือน าไปใช้จ่ายในด้านใดด้านหนึ่งที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายไว้เป็นการเฉพาะ 

7)  จ าแนกตามความถาวรของการจัดเก็บภาษีอากรแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
ภาษีที่มีการเก็บถาวรหรือจัดเก็บปกติ เป็นภาษีอากรที่มีการจัดเก็บอยู่เป็นประจ าจนกว่าจะมีการ
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ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ส่วนภาษีชั่วคราว คือ ภาษีที่มีการจัดเก็บเป็นการชั่วคราวอาจจะ
ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออาจเพ่ือใช้ในกิจการบางด้านเฉพาะบางเวลาก็เป็นได้ เมื่อวัตถุประสงค์  
ที่จัดเก็บนั้นหมดไปก็ย่อมท าให้ความจ าเป็นในการจัดเก็บภาษีอากรประเภทนั้นหมดลงด้วย 

8)  จ าแนกตามวิธีการช าระภาษีอากร โดยวิธีการนี้สามารถแบ่งประเภทภาษีอากร
ออกเป็นภาษีที่ช าระโดยการประเมินตนเอง ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
พร้อมทั้งค านวณภาษีที่จะต้องเสียด้วยตนเอง และยื่นแบบช าระภาษีตามจ านวนภายในเวลาและ
สถานที่ที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น ส่วนภาษี
ที่ช าระโดยการประเมินของเจ้าพนักงาน เจ้าพนักงานจะต้องเป็นผู้ประเมินภาษีและแจ้งให้ผู้เสียภาษี
ทราบ เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นต้น ส าหรับภาษีที่ช าระโดยการหัก ณ ที่จ่าย 
ผู้เสียภาษีจะต้องโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และผู้มีหน้าที่หักเงินภาษีดังกล่าวจะน าส่งให้แก่รัฐบาลตาม
เวลาที่ก าหนดต่อไป เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น 

9)  จ าแนกตามการผลักดันการภาษีอากรเป็นการพิจารณาว่าใครเป็นผู้แบกภาระ
ภาษีอากรเช่น ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม 

 
2.3.4 การเพิ่มพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แนวคิดที่ส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหลายประการ อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่น ระบบงานจัดเก็บภาษีและ 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การสร้างระบบอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจ่ายภาษี 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากระบวนการปรึกษาหารือ (Consultative Approach) 
เพ่ือส่งเสริมความเต็มใจในการเสียภาษีของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การกระตุ้นการช าระภาษีด้วยมาตรการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Social 
Measure and Nudging) เป็นต้น  (Boyd & Martin, 2020 ; Patel, Joshi, Bhagat, Desai, & 
Parmar, 2018 ; Touchton, Wampler, & Peixoto, 2019; จรัส สุวรรณมาลา , 2541 ; สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา, 2556)  

นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องมุ่งพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บรายได้ ซึ่งนวัตกรรมท้องถิ่นนั้นมีหลากหลายความหมาย 
แต่นิยามที่ถูกน ามาใช้เป็นทางการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มและพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมายถึง การริเริ่ม คิดค้น พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ท้องถิ่น ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นการพัฒนา 
ทางการเมืองหรือการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ  
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การบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทส าคัญในการริเริ่ม ผลักดัน ลงมือด าเนินการ ประสานงาน หรือ 
ให้การสนับสนุนกิจกรรมนวัตกรรมนั้น ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน หรือแสดงบทบาทเป็นเจ้าภาพหลัก
ของการคิดริเริ่มต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรมต่อชุมชน ต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การพัฒนาทางการเมืองในระดับท้องถิ่น หรือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง มิใช่การด าเนินการ
เฉพาะกิจ และสามารถถ่ายทอดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ หรือน าไป
ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดได้ (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น, 2560)  

ในช่วงที่ผ่านมา นวัตกรรมการพัฒนาด้านการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีหลายประการ อาทิ การพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การให้บริการช าระภาษีแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) และการจัดท า
แผนพัฒนารายได้ท้องถิ่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
หรือการด าเนินบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว 
การลงทุน หรือการจ้างงาน เพ่ือเป็นการขยายฐานภาษีและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นต้น นวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับผลส าเร็จที่น่าพอใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วีระศักดิ ์เครือเทพ, 2548ก; 2550ข)  

ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ประสิทธิภาพและผลส าเร็จในการบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้บริบทแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และการเมืองการบริหารที่เปลี่ยนแปลง
ไปในปัจจุบัน การริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ า เป็น งานวิจัยนี้ 
จึงได้หยิบยกแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นจ า นวน 3 ประการ 
มาประกอบการศึกษาวิจัย ได้แก่ (1) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีท้องถิ่น (2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ (3) การใช้มาตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านรายได้
ท้องถิ่น ได้แก่ การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (Local Tax Administration) (Shah, 
2007; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2551; วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550ก; สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, 2556) ในกรณีของ
ไทยนั้นพบว่า มีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดย พาเกียรติ สมานบุตร 
และคณะ (2551) โดยมุ่งออกแบบและทดลองใช้ระบบปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการเก็บภาษีน้ ามันและ
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พบว่าได้ผลส าเร็จเป็นอย่างดี ทั้งนี้ พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ (2551) ยังประเมินว่าองค์ประกอบ
ส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดเก็บภาษีน้ ามันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประสบความส าเร็จ 
มีหลายประการ ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (Taxpayer 
Database) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบจัดการสมัยใหม่มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี นโยบายที่จริงจังของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนารายได้ท้องถิ่น การสื่อสารให้ผู้เสียภาษีเห็นถึงความส าคัญในการจ่าย
ภาษีท้องถิ่น และการน าเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน การเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเรื่องภาษีและการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายจัดเก็บภาษีอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การหลีกเลี่ยงหรือหนีภาษใีห้เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการจัดหารายได้ท้องถิ่น
ในยุคใหม่ (Capacity Approach) โดยจะพิจารณาถึงขนาดของรายได้ท้องถิ่นที่คาดว่าจะจัดเก็บได้จาก
โครงสร้างและฐานภาษีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (Ladd & Yinger, 1989, p. 45) โดยให้ความส าคัญกับปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อขนาดของฐานภาษีและจะน าเข้ามารวมอยู่ในการวิเคราะห์ฯแทนที่จะใช้วิธี
ค านวณหาค่าเฉลี่ยต่อประชากร หรือใช้วิธีวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการประมาณการรายได้ดังที่เคย
ปฏิบัติกันมา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดหารายได้ในยุคใหม่จะน า
ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนด้านต่าง ๆ มาให้ค่าถ่วงน้ าหนักเพ่ือประเมินถึงขีดความสามารถ 
ในการจัดหารายได้ของท้องถิ่นนั่นเอง ดังนั้น พ้ืนที่ที่มีปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจแข็งแกร่งหรือเอ้ือต่อ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมส่งผลให้ขีดความสามารถในการจัดหารายได้ของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ สูงขึ้นตามไปด้วย (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550ค, น. 6) โดยทั่วไปนั้น ขีดความสามารถ 
ในการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่จะมากหรือน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ระดับรายได้เฉลี่ย
ของประชากร จ านวนทรัพย์สิน/ที่ดินหรือป้ายโฆษณาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่ จ านวนโรงแรมหรือหอพักอาศัย 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและ/หรือจ านวนสถานประกอบการ ฯลฯ เป็นต้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีฐานต้นทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรเหล่านี้ในระดับสูงย่อมส่งผลให้ขีดความสามารถ 
ในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย จากแนวคิดต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นฐานคิดส าคัญ
ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 

 
2.3.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่อ้างถึงหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง
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แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2559 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ซึ่งเห็นชอบ
ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
เพ่ือให้มีการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น จึงขอให้จังหวัดได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1)  ให้ด าเนินการจัดท าหรือปรับแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี โดยก าหนดมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
การสร้างช่องทางการเข้าถึงหรือติดต่อกับประชาชนผู้เสียภาษีเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเสียภาษี 
การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนผู้เสียภาษี การจัดท าฐานข้อมูลรายการทรัพย์สิน
และเจ้าของทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นต้น  

2)  ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบล่วงหน้าก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบถึงภาระหน้าที่ในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนและผู้เสียภาษีจะได้รับการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่น าไปใช้ในการจัดท าโครงการหรือบริการสาธารณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

3)  ให้ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลรายการทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษีก่อนปีที่จะมีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และให้จังหวัดก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

(1)  กรณีที่มีการจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเสร็จแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อย่างจริงจัง  

(2)  กรณีที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  

(3)  กรณีที่ยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดท า 
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ให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และในระหว่างที่ยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจข้อมูลรายการทรัพย์สินและ
เจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้วน ามาใช้ในการจัดเก็บภาษี 
ให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย  

(4)  ให้จังหวัดขอความร่วมมือส านักที่ดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขา 
และส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด อ านวยความสะดวกให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับ
การขอใช้ข้อมูลที่ดินและระวางที่ดินเพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วย ซึ่งกรมที่ดินและ
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้แจ้งให้ทราบแล้ว ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0515.3/ 
24606 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 
1087 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

4)  ให้แจ้งเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีด าเนินการยื่นแบบ แสดง
รายการทรัพย์สิน เพ่ือเสียภาษีตามที่กฎหมายก าหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินโดยใช้ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่จัดท าขึ้น  ในการ
ตรวจสอบข้อมูลรายการทรัพย์สินให้ถูกต้อง ครบถ้วนด้วย  

5)  ให้ด าเนินการประเมินภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อประชาชนผู้เสียภาษีโดยเท่าเทียมกัน  

6)  ให้ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
ต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการปกครองปฏิบัติ ดังนี้  

กรณีการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ในการออกข้อบัญญัติก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้ไม่เกินอัตราที่ กฎหมายก าหนดนั้นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาว่าอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
หรือไม่อย่างไร หากเห็นว่าอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่ าเกินควรก็ให้พิจารณาปรับเพ่ิมอัตรา 
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประชาชนผู้เสียภาษี และความจ าเป็น  
ในการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกรณีการจัดเก็บภาษีน้ ามันและค่าธรรมเนียม 
จากผู้พักในโรงแรมตามกฎหมาย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บและ
ก าหนดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎหมายนั้นให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิจารณาว่าอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรหากเห็นว่าอัตราภาษี
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่ าเกินควรก็ให้พิจารณาปรับเพ่ิมอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

7)  ผู้บริหารท้องถิ่นควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถจัดเก็บรายได้น าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน ดังนี้  
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(1)  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและความก้าวหน้า
ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพ่ือให้สามารถจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือในการจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ให้สามารถจัดเก็บรายได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

(2)  สนับสนุนการให้บริการและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษี
ที่มาติดต่อเพ่ือช าระภาษี ณ ส านักงานหรือที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการให้บริการรับช าระภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3)  ส่งเสริมความร่วมมือในการช าระภาษีและสร้างความเข้าใจให้กับผู้เสียภาษี
โดยการชี้แจงท าความเข้าใจหรือจัดประชุมร่วมกันหรือจัดกิจกรรมรณรงค์การช าระภาษี เป็นต้น 

8)  ให้ด าเนินการเพ่ิมช่องทางในการรับช าระภาษีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้เสียภาษี ตัวอย่างเช่น การให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ การให้บริการรับช าระภาษี 
ในวันหยุดราชการ ในช่วงฤดูภาษี การให้บริการรับช าระภาษีผ่านธนาคารโดยสมัครเข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือการช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดท า
โครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและ
สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นต้น 

9)  ให้ด าเนินการบังคับจัดเก็บภาษีค้างช าระส าหรับผู้ที่ไม่ช าระภาษีหรือหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีโดยใช้มาตรการตามกฎหมายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินอย่าง
เคร่งครัด ตัวอย่างเช่น มีหนังสือเตือน จัดท ารายงานการสืบหาทรัพย์สิน ออกค าสั่งยึดหรืออายัด  
ออกค าสั่งแต่งตั้งพนักงานบังคับภาษี เป็นต้น โดยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และในกรณีที่ได้รับด าเนินการแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินค่าภาษีหรือได้รับ
เงินค่าภาษีไม่ครบถ้วนและไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ส่งให้ส านักงานคดี ภาษีอากรส านักงานอัยการสูงสุด เพ่ือยื่นฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลาง 

ตามที่รัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายด้านการกระจายอ านาจ โดยให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และกระจายอ านาจทางการคลังลงสู่ท้องถิ่น เพ่ือให้
ท้องถิ่นสามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้น  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยมีแนวนโยบายที่จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะการคลังที่เข้มแข็งอันเป็นการสอดคล้องกับ
นโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสัดส่วนรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับรายได้ของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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การจัดเก็บภาษีเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการน าไปด าเนินการในการพัฒนาในพ้ืนที่ไม่ว่ าจะเป็นการพัฒนาคน สังคมหรือ 
สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ การจะได้มาซึ่งรายได้ 
ต่าง ๆ นั้น นอกจากการจัดเก็บรายได้ที่มีอยู่เดิมแล้ว ควรมีการเพ่ิมและการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมจากเดิม และน ารายได้นั้นไปพัฒนาต าบลได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

เช่นเดียวกับ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่องแผนการปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลังและงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 4.2 ปรับปรุงรายได้ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสร้างรายได้
และการปรับโครงสร้างภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การก าหนดอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บภาษี การเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
ที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3 ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรรหรือจัดเก็บ
องค์เพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี การก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือ
จัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท 
รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่ง จัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้านแหล่งก า เนิดของ
ภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษีโดยการประชาสัมพันธ์
สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

นักวิชาการได้เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่น โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ 
(2548ข, น. 5) ได้เสนอว่าควรให้ความส าคัญกับการวางแผนการจัดบริการสาธารณะ (แผน
งบประมาณ) การพัฒนาความสามารถด้านรายได้ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย
สาธารณะ กล่าวคือ การด าเนินการกิจกรรมจัดบริการสาธารณะนอกจากการค านวณรายจ่ายแล้ว 
ต้องมีการประเมินถึงสมรรถนะด้านรายได้และสนับสนุนต่อเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
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ปานกลาง และระยะยาวด้วย ดังนั้น การวางแผนการจัดบริการสาธารณะ(แผนงบประมาณ)ควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระจายการวางแผนการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
พัฒนาท้องถิ่นและวางแผนการเงินควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความยืดหยุ่น 
ในขณะเดียวกันต้องพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
ให้สามารถเก็บรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายในแต่ละปี รวมทั้ง 
สร้างการยอมรับให้กับประชาชนว่าการเสียภาษีเป็นสิ่งส าคัญจ าเป็น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ส่วนรวมตามล าดับ ส าหรับการน าเงินภาษีที่ได้ไปใช้จ่ายต้องมีการบริหารจัดการรายจ่ายสาธารณะ 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งอาจใช้การจ้างเหมาองค์กรภาคเอกชนด าเนินการ
กิจกรรมจัดบริการสาธารณะบางกิจกรรมแทน และควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะ 

นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว โดยกล่าวถึงประเด็นปัญหาในด้านรายจ่าย โดยเฉพาะรายจ่ายประจ าด้านรายได้สอดคล้อง
กับปริมาณความต้องการของประชาชนและข้อจ ากัดด้านศักยภาพการให้บริการสาธารณะระยะยาว 
ส าหรับการปรับปรุงการบริหารรายได้รายจ่ายให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการสร้างเสริมศักยภาพ
ทางการคลังด้านรายจ่าย คือ การยึดหลักความต้องการของประชาชนและจัดท างบประมาณรายจ่าย
ให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของประชาชนการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทราบถึง 
ความต้องการของประชาชน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพนั้นต้องเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท างบประมาณรายจ่ายและจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กัน กล่าวคือ การให้
ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น และการจัดท า
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาดังกล่าว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าหน้าที่ในการให้
ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงที่รอบด้านแก่ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีและได้รับประโยชน์ เพ่ือให้
ประชาชนใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกด าเนินโครงการที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของ
ประชาชนส่วนรวมในท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการด า เนิน
โครงการหรือเป็นกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับฐานรากในการน าแผนการพัฒนาไปปฏิบัติ  
(วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550จ) 

ดังนั้น การหาวิธีบริหารจัดการรายจ่ายให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างประหยัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้วิธีการเปิดโอกาสให้องค์กรภาคเอกชนหรือภาคประชาชน ชุมชน  
เข้ามาร่วมในการจัดบริการสาธารณะ เช่น การจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการจัดบริการ 
สาธารณะแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางกิจกรรมหรือบางภารกิจที่พิจารณาแล้วว่าถ้าหาก  
มอบให้ภาคเอกชนด าเนินการแทนจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ไม่สร้างความเสียหายกับมาตรฐาน 
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการแข่งขันเพ่ือให้เกิด
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ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หรือการให้ภาคชุมชนเข้ามาด าเนินการแทนบางภารกิจ เป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของท้องถิน่ สร้างความโปร่งใส เปิดเผยท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของท้องถิ่นหรือ
หน้าที่พลเมืองในการช่วยเหลือมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน  

อีกประการหนึ่งคือ การหาวิธีลดปริมาณค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายด้านบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล โดยการใช้มาตรการ
ต่าง ๆ เช่น การชะลอการจ้างบุคลากรทดแทนอัตราว่าง เพ่ือมุ่งให้บุคลากรที่มีอยู่ท า งานเต็มก าลัง
ความสามารถ ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นรายการค่าใช้จ่ายประจ า จึงเป็นการช่วย 
ลดภาระค่าใช้จ่ายประจ าด้านบุคลากรของท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 

การปรับพัฒนาศักยภาพด้านความสามารถในการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดทางการคลังของท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ที่ ไม่เต็มศักยภาพไม่ว่าจะ
เป็นการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บภาษีอากร หรือการสร้างความยอมรับจากประชาชนในการ
จ่ายช าระภาษีอากร สาเหตุการขาดประสิทธิภาพในการบริหารระบบการจัดเก็บภาษีส่วนหนึ่งอาจมา
จากขนาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านจ านวนบุคลากร ระบบฐานข้อมูล 
ในการจัดเก็บภาษีไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และขาดแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ส าหรับประเด็นที่จะให้เกิดการยอมรับจากประชาชนในการช าระภาษี ต้องสร้างความเข้าใจ
กับประชาชน ท าให้ประชาชนมองเห็นความส าคัญของการจัดเก็บภาษีและเห็นความชัดเจนในการ
ด าเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจบทบาทหน้าที่
ภารกิจของท้องถิ่นและเต็มใจในการเสียภาษีท้องถิ่น รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการจ่ายช าระ
ภาษีให้กับประชาชน ทั้งนี้หากมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นจะส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือน าไปผลิตบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ โดยอยู่หลักการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ การยอมรับร่วมกันมากกว่าการอาศัยอ านาจบังคับตามกฎหมายรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องพ่ึงพิงเงินอุดหนุนหรือภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรแบ่งให้เป็นหลัก 

การพัฒนาศักยภาพทางการคลังระยะปานกลางและระยะยาว เป็นการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัด
ทางการคลัง เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดการวางแผนการจัดบริการสาธารณะมีลักษณะการวางแผนรายการใช้จ่ายเพ่ือให้มีความ
สมดุลของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปี ละเลยการวางแผนในการจัดกิจกรรมในการให้บริการ
สาธารณะหรือการมุ่ งที่ผลส า เร็จของงาน และไม่มีการวางแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ 
การจัดบริการในระยะยาว นอกจากนี้ ยังขาดความสอดคล้องควบคู่กันระหว่างการจัดท าแผนงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถทางการคลังท้องถิ่น คือ  
การจัดท าแผนงานและแผนงบประมาณการเงินระยะปานกลาง โดยในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ควรต้องมีการส ารวจความต้องการของประชาชน เพ่ือให้การเลือกด าเนินโครงการพัฒนา 
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ตรงตามความต้องการของประชาชน และสามารถจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินโครงการ
ก่อนหลังและมีข้อมูลที่รอบด้านในการหาทางเลือกต่อการแก้ไขปัญหา หรือทิศทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัดท าแผนรายจ่ายการลงทุน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการสาธารณะในอนาคต 

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาศักยภาพทางการคลังท้องถิ่นเป็นการมุ่งหาวิธีกลไกในการสร้าง 
ให้เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถในการหารายได้ ประสิทธิภาพในการบริหารรายจ่าย  
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยพิจารณาวิเคราะห์คาดการณ์ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนาในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยอาศัยหลักความร่วมมือกัน การท างานร่วมกัน 
สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 
โดยอาจใช้มาตรการผ่านกลไกการจัดสรรเงินอุดหนุนหรือการแบ่งสัดส่วนภาษีให้กับท้องถิ่น และ 
การจัดแบ่งความสัมพันธ์เกี่ยวกับขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน จึงจะสามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคลัง
ของท้องถิ่น 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2549, น. 85-88) ได้ให้ความส าคัญของหลักและกระบวนการบริหาร  
การบริหารและการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการบริหารงาน รายละเอียดดังนี้ 

 
2.4.1 ความหมายของการบริหาร 
การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุ

เป้าหมายร่วมกัน การบริหารถือเป็นกระบวนการทางสังคมที่สามารถมองเห็นได้ 3 ทาง ได้แก ่
ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอนของ
สายการบังคับบัญชา ทางเจ้าหน้าที ่เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้ส าเร็จเป้าหมาย และทางปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บุคคล
และบุคคลต้องร่วมท าปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน ลักษณะเด่นที่เป็นสากลของการบริหารคือ การบริหาร
ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ต้องอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยใช้ทรัพยากร
บริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน ต้องมีลักษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม โดยเป็น  
การท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มบุคคล 2 คนขึ้นไป ต้องอาศัยร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้ภารกิจบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้ง เป็นการร่วมมือการด าเนินการอย่างมีเหตุผล ในลักษณะเป็นการตรวจสอบ
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ผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การบริหารงานจึงไม่มีตัวตน แต่มีอิทธิพลต่อ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ และการบริหารนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  

การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ คือ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึง
เชื่อถือได้ อันเกิดจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้  
การบริหารจึงเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ทางสังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา  
สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็น
การประยุกต์เอาองค์ความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ 

 
2.4.2 ทรัพยากรการบริหาร 
เฮอร์เบริต์ เอ ไซมอน (อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล, 2548, น. 12) ได้ให้ความหมาย

ของทรัพยากรบริหาร หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการด าเนินงานขององค์การ โดยมีการแบ่ง
ทรัพยากรบริหารออกเป็น 4 ประเภท คือ ปัจจัยพ้ืนฐานทางการบริหาร 4M ประกอบด้วย 1) คน (Man) 
2) เงิน (Money) 3) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ 4) การจัดการ (Management) เป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหาร ถ้านักบริหารคนใดสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดได้ องค์การก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ชี้ถึงความสามารถของผู้บริหารได้อีกทางหนึ่ง 

ในการบริหารงานนั้นจะต้องใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล 
การบริหารจะได้ผลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ให้ถือว่าการท างานยังไม่ประสบผลส าเร็จ นอกจาก 
การบริหารงานจะต้องท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วนั้น ผู้บริหารจะต้องค านึงถึงการ
พัฒนาด้วย เพราะการพัฒนาจะสามารถบ่งบอกถึงความเจริญเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่ง
ในองค์การ ทั้งนี ้การพัฒนาองค์การจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบและตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ 

ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล (2548, น. 37) ได้กล่าวถึงความส าคัญของปัจจัยภายในต่อ 
การบริหารงานของรัฐ คือ ปัจจัยภายในทั้ง คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการที่ดีนั้น จะมีส่วน
ช่วยผลักดันความส าเร็จในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในหน่วยงานของรัฐจะพบว่า  ในการ
จัดการปัจจัยภายในให้ได้สมบูรณ์นั้นมักเป็นไปได้ยาก เพราะมีข้อจ ากัดอยู่หลายประการ เช่น 
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรบริหารยังไม่เพียงพอต่อการบริหารงานภายในองค์กร หรือ
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการจัดท ารูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรให้ทันสมัยก็ต้องติดขัดในแง่ของ
กฎระเบียบปฏิบัติทางราชการ สิ่งเหล่านี้ถ้านักรัฐประศาสนศาสตร์ยังไม่มีความสามารถที่เพียงพอ 
ในการจัดการกับข้อจ ากัดเหล่านี้ได้ หน่วยงานของรัฐก็จะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยภายนอก
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ได้ดี เมื่อเป็นเช่นนี้ การบริหารงานของภาครัฐก็จะหยุดชะงักและเกิดการบริหารงานที่ล่าช้า ยุทธ์พงษ์ 
ลีลากิจไพศาล จึงได้ให้ข้อจ ากัดทางการบริหาร ดังนี้ 1) สถานภาพทางภูมิศาสตร์ 2) ประชากร 3) 
ทรัพยากร 4) ลักษณะนิสัยและความสามารถของคนในชาติ 5) ค่าความเชื่อถือและความศรัทธา 6) 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี และ 7) ค่านิยมและอุดมการณ์ทางสังคม 

 
2.4.3 กระบวนการบริหาร 
กระบวนการบริหารหรือการประกอบการในทางการบริหารนี้ หรือบางทีจัดว่าเป็นหน้าที่ของ

นักบริหารนั้น ได้มีผู้ให้ความเห็นถึงล าดับขั้นที่ส าคัญของกระบวนการบริหารไว้ดังนี้  
หลักการบริหารจัดการ POCCC ของเฮนรี่  เฟโยล์ (Henri Fayol) (อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ 

ยศสมศักดิ์ , 2548 , น .  177 -178)  ได้ เขี ยนหนั งสื อไว้ เล่ มหนึ่ งชื่ อ  General and Industrial 
Administration ในปี ค.ศ. 1916 โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นนักบริหารมาเป็นเวลานาน
และรวบรวมขึ้นเป็นหลักการบริหาร เชื่อว่าเป็นไปได้ที่ เราจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์เกี่ยวกับ  
การบริหาร ที่สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกรูปแบบ ไม่ ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรม 
งานรัฐบาล สถาบันอื่น ๆ ซึ่งแนวคิดของ เฮนรี่ เฟโยล์ จึงอยู่ที่การค้นหาหลักเกณฑ์ในการบริหารงาน
ที่ลักษณะเป็นสากลซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับนักบริหาร ที่ต้องมีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อองค์การ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสามารถน ามาสรุปได้ดังนี้ 

หลักเกี่ยวกับหน้าที่ ในการจัดการ (Management Function)  กระบวนการจัดการ
ประกอบด้วย หน้าที่ 5 ประการ หรือเรียกชื่อย่อว่า POCCC ซึ่งเป็นการรวมอักษรตัวแรกของหน้าที่
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อองค์การ สามารถสรุปได้ดังนี้  

1)  การวางแผน (Planning) หมายถึง การมองหรือการคิดถึงเป้าหมายหรือ
เป้าประสงค์ที่มีความหมาย และมีการพัฒนาหรือหาทางเลือกหรือการกระท าในอนาคตเพ่ือให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย การวางแผนประกอบด้วยวิธีการ (Procedures) ที่เป็นระบบเพ่ือจะลดทางเลือก 
ที่มีหลากหลายเข้ามาสู่การกระท าในแนวการวางแผน การวางแผนไม่ได้ เป็นเพียงแต่การก าหนด
เป้าประสงค์  แต่จะมีการบ่งชี้ว่าควรจะท าอะไรก่อน -หลัง อนึ่งมีความจ าเป็นในการร่วมมือ
ประสานงานกัน รวมทั้งก าหนดมาตรการในการควบคุม ซึ่งการควบคุมเป็นเครื่องมือที่เป็นหลักประกัน
ถึงกิจกรรมต่าง ๆ หรือเหตุการณ์เป็นไปตามแผน  

2)  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การน าเอาทรัพยากรเกี่ยวกับคนและ 
วัสดุ มาบริหารให้แผนบรรลุผล รวมถึงการจัดให้มีโครงสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ 
ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้  

3)  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งงานให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  และต้องเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วย ตลอดจน
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เข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่  รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายใน 
องค์การด้วย  

4)  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การน าเอาทรัพยากรต่าง ๆ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ให้มีความสอดคล้องกลมกลืนต่อการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย อีกนัยหนึ่ง
คือการเชื่อมโยงงานทุกคนให้เข้ากันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้น สามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้ 

5)  การควบคุมงาน (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบและติดตามแผนเพ่ือให้
แน่ใจว่าได้มีการน าไปปฏิบัติทันที 

ต่อมา Luther Gulick and Urwick ชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ ได้เขียนหนังสือ Papers on 
the Science of Administration : Notes of the Theory of Organization โดยเสนอแนวคิด
กระบวนการบริหาร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีชื่อว่า “POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร 7 
ประการ คือ  

1)  P = Planning การวางแผน หมายถึง การเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือ 
ปฏิบัติจริง  

2)  O = Organizing การจัดองค์การ หมายถึง การวางโครงสร้างการท างานภายใน
องค์การเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

3)  S = Staffing การจัดบุคคลเข้าท างาน หมายถึง การจัดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ให้รับผิดชอบงานในต าแหน่ง เป็นภารกิจเกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมดตั้งแต่
การสรรหา การฝึกอบรม ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  

4)  D = Directing การอ านวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน 
เช่น ภาวะผู้น า (Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และ 
การตัดสินใจใจ (Decision making) เป็นต้น 

5)  CO = Coordinating การประสานงาน หมายถึง ภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยง
ส่วนต่าง ๆ ของงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยพยายามสร้างระบบ 
การติดต่อสื่อสาร และการสร้างกลุ่มงาน  

6)  R = Reporting การรายงานผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การรายงานถึงสภาพ
การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นการแสดงถึงข้อเท็จจริงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ตลอดจนการชี้แจงหรือประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  

7)  B = Budgeting การงบประมาณ เป็นการศึกษาถึงการที่ใช้จ่ายเงินในการ
บริหารงานซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ ตลอดถึง 
การวางแผนการคลัง การท าบัญชี และการควบคุมเพ่ือให้มีการใช้จ่ายเงินตรงตามเป้าหมายของ 
การบริหารที่ก าหนดไว้ 
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อย่างไรก็ดี แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการดังที่กล่าวมาข้างต้น ในปัจจุบันมีนักวิชาการ 
ได้น าเอาแนวคิดดังกล่าวไปใช้สอนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ พร้อมทั้งได้สอดแทรกสาระส าคัญของ 
วิชาพฤติกรรมศาสตร์เอาไว้ในการสอนด้วย เช่น POLE หรือ PODE ค าว่า POLE มาจาก  

1)  การวางแผน (Planning)  
2)  การจัดองค์การ (Organizing)  
3)  การเป็นผู้น าหรือการบริหารคน (Leading)  
4)  การประเมินผล (Evaluating) 

ยังมีนักวิชาการอย่าง อุทัย เลาหวิเชียร (2528, น. 121) ได้ให้ความหมายของการบริหาร คือ 
การปฏิบัติหน้าที่ให้กิจกรรมนั้นส าเร็จ โดยอาศัยผู้อ่ืน กระบวนการบริหารมี 4 ขั้นตอน คือ POLE 
ซึ่งพัฒนามาจากเดิม POSDCoRB เนื่องจากการพัฒนาด้านพฤติกรรมศาสตร์กระบวนการบริหาร 
จึงเปลี่ยนไปตั้งแต ่พ.ศ. 1958 มาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย  

1)  การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดเป้าหมายล่วงหน้าและวิธีการต่าง ๆ 
ที่จะให้เป้าหมายบรรลุตามก าหนด ยังหมายถึง การกระท าการผลิตแผนส าหรับน าไปใช้ในอนาคต 
โดยอาศัยการวิเคราะห์สถานการณ์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน อย่างมีเหตุผลเพ่ือหา
หนทางควบคุมอนาคตให้เป็นไปในทางที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ก่อนจะตัดสินใจเลือกหนทางใดหนทางหนึ่ งที่ดีที่สุด แล้วเสนอเป็นแผนต่อผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว (ณัฐฐา วินิจนัยภาค, 2558, น. 2)  

2)  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดการกิจกรรม คน และหน่วยงานเพ่ือให้
เป้าหมายที่วางไว้ในแผนสามารถบรรลุผล โดยมีประสิทธิภาพ การแบ่งลักษณะของงาน การสรรหา
คนเพ่ือบรรจุในต าแหน่งต่าง ๆ จัดต าแหน่งงาน สายงานการบังคับบัญชา การจัดขอบข่ายของ 
การบริหารเอกภาพของการบังคับบัญชา และการมอบหมายหน้าที่ 

3)  การบริหารคนหรือการเป็นผู้น า (Leading) คือ หน้าที่ของนักบริหารที่จะโน้ม
น้าวผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การน าจึงหมายถึง การท าหน้าที่ของหัวหน้า
งาน การจูงใจ และการสื่อข้อความ การตรวจสอบผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา แม้จะมีแผนและ 
การจัดองค์กรที่ดีเพียงใด กิจกรรมก็ไม่อาจบรรลุผลได้หากไม่มีการกระตุ้นหรือยั่วยุการท างาน การจูง
ใจเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นที่ต้องใช้มีหลายวิธี  การใช้เงิน ปัจจัยสี่ ใช้ได้ดีกับประเทศก าลังพัฒนา 
ความมั่นคงในหน้าที่การงาน การยอมรับเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ในประเทศพัฒนาแล้วการยกย่องว่า  
มีความส าคัญหรือบรรลุความพึงพอใจมีความส าคัญกว่า การสื่อความหมายที่ดี ช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เข้าใจเจตนารมณ์ การเป็นผู้น าเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก  
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4)  การควบคุมงานหรือการประเมินผล (Evaluating) คือ การตรวจสอบและ
ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่มาตรฐานก าหนด โดยใช้วิธีวัดและเปรียบเทียบ จะแก้ไขโดยการ
ปรับปรุงองค์กรหรือแก้ไขแผน แก้ความเป็นผู้น า และแก้การจูงใจ 

เช่นเดียวกับ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558, น. 17) เขียนไว้ว่า องค์การที่จะประสบความส าเร็จ 
มีความสามารถในการแข่งขันท่ีโดดเด่นเหนือองค์การอื่น ๆ ได้ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นั้น องค์การต้อง
มีผู้บริหารและทีมงานที่สามารถแสดงบทบาทเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนองค์การในระบบเศรษฐกิจใหม่ 
(New Economy) ท่ามกลางปัจจัยท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้บริหารที่จะปฏิบัติภารกิจ
ดังกล่าวได้ ต้องมีความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ (Management 
Process) ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การใช้ภาวะผู้น า (Leading) และการควบคุมทางการบริหาร (Controlling) สอดคล้อง
กับบาร์โทล และมาร์ทีน (Bartol & Martin, 1991) หลักการบริหารแบบ POLC ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 

การบริหาร (Administration) คือ กระบวนการของการน าเอาการตัดสินใจ และนโยบายไป
ปฏิบัติ การบริหารรัฐกิจเกี่ยวข้องกับการน าเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้  จึงมีความ
แตกต่างจากการบริหารธุรกิจ การบริหารของเอกชนและการบริหารที่ไม่หวังผลก าไร ส าหรับ  
ในแวดวงของรัฐบาลนั้นการบริหารส่วนใหญ่เป็นภารกิจของฝ่ายบริหาร แม้ฝ่ายตุลาการและ 
นิติบัญญัติจะมีความรับผิดชอบของทางการบริหารอยู่ด้วยก็ตาม (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2535, น. 8-9)  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากแนวคิดการบริหารตามหลักการแล้ว หากมองในแง่ของ
บริบทของการบริหารงานภาครัฐผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงระหว่างผู้ปฏิบัติงานในระดับ
ปฏิบัติการกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของนโยบายหรือผู้รับบริการสาธารณะ (Herd & Moynihan, 
2019, p. 19; Maynard-Moody & Portillo, 2010, pp. 2-3; ภาวิณี ช่วยประคอง, 2565, น. 1-34) 
ผู้ปฏิบัติงานทางอารมณ์ช่วยให้บุคลากรดึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับบริการหรือ 
แก้ไขปัญหาหรือสถานการณขัดข้องที่พบร่วมกันไดด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
โดยเฉพาะความพยายามในการสื่อสาร พูดคุย สร้างความสัมพันธ์และมีความเข้าใจร่วมกันกับ
ผู้รับบริการ (Guy, Mastracci, & Yang, 2019, pp. 8-10) อนึ่ง ผลการด าเนินงานของบุคลากรด้าน
การจัดเก็บรายได้ที่ให้บริการแกประชาชนในท้องถิ่นนั้น มีความหมายครอบคลุมคุณค่าหลักของรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 5 กลุ่ม (Boyne, 2002, p. 19; Brewer & Walker, 2009, pp. 238-239) ได้แก่ 
ผลผลิตของบริการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ผลลัพธ์ของการให้บริการหรือประสิทธิผล การส่งเสริม 
ความเป็นธรรม ความสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการ และการเสริมสร้างคุณค่า
ประชาธิปไตยท้ังความซื่อสัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ เนื่องจากการให้บริการของบุคลากร 
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ด้านการจัดเก็บรายได้ต้องด าเนินการปฏิสัมพันธ์กับประชาชนให้ราบรื่น  การประเมินผล 
การด าเนินงานในกรณีนี้จึงควรพิจารณาคุณภาพการสื่อสารแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อมูลกับผู้เสียภาษี 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เสียภาษกีารควบคุมเหตุการณ์การปะทะทางอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในบางโอกาสโดยที่ยังสามารถรักษามิตรภาพที่ดีในระยะยาวระหว่างผู้รับบริการและองค์กรไว้ได้ 
(Mastracci, Newman, & Guy, 2006, pp. 132-133) ทั้งนี้ ผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับรายได้
ตรงนั้น โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานควรออกแบบและด าเนินการจัดเก็บภาษีเพ่ือรักษา
สมดุลระหว่างระดับรายได้ที่น่าพอใจกับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคมแก่ผู้เสียภาษี (John L 
Mikesell, 2002, p. 387) ท าให้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารภาษีอาจวัดได้จาก 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความเต็มใจในการช าระภาษี เช่น จ านวนประชาชนที่ช าระภาษีตรงเวลา 
จ านวนประชาชนที่ช าระภาษีเต็มจ านวน เป็นต้น 2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บภาษี 
เช่น จ านวนรายไดท้ี่จัดเก็บได ้ต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการจัดเก็บและบริหารการให้บริการภาษี จ านวน
ผู้ให้บริการภาษีต่อจ านวนผู้เสียภาษี ฯลฯ และ 3) คุณภาพในการให้บริการภาษี เช่น ความถูกต้อง
ครบถ้วนในการออกเอกสารจัดเก็บภาษีความรวดเร็วในการให้บริการ ต้นทุนการเข้ารับบริการภาษี
ของประชาชนลดลง เป็นต้น (National Audit Office of the United Kingdom, 2008, pp. 8-11) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าหลักการบริหารแบบ POLC มาเป็นส่วนหนึ่งในกรอบแนวคิด 
การวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยมีความสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งนี้  หลักการดังกล่าวจะถูก
น าไปเชื่อมโยงกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบทบาทนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ อันจะน าไปสู่ค าตอบตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ 
 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การคลังท้องถิ่นถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการอย่างหนึ่ง  เป็นกลไกส าคัญของ 
การบริหารงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการบริหารการคลังนั้น  
มีความหมายครอบคลุมถึงรายได้ การก าหนดรายจ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง การบัญชีและการตรวจสอบ
บัญชี การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการในหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลและท าให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอิสระทางการคลัง กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเงินหรืองบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการและมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีเงินหรืองบประมาณนั้นในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งหลักการส าคัญอย่างหนึ่งในการปกครอง
ตนเองเป็นกรรมวิธีของการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) นั้นรัฐบาลต้องกระจาย
อ านาจทางการคลัง เช่น อ านาจในการจัดหารายได้ หรืออ านาจในการจัดท างบประมาณโดยให้
หน่วยงานที่ได้รับการกระจายอ านาจให้มีความเป็นอิสระ โดยทั่วไปแล้วความเป็นอิสระในด้านการคลัง
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นั้นเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญอย่างหนึ่งของอัตราการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นและนโยบายการคลังอย่างอิสระ (พจนา 
พิชิตปัจจา, 2548, น. 9-10) เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นซึ่งได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารงานท้องถิ่นเป็น
บุคคลที่อยู่ใกล้ชิด หรือสัมผัสกับประชาชนมากที่สุด บุคคลดังกล่าวสามารถที่จะด าเนินการด้านการคลัง
ของท้องถิ่นได้ตรงความความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นั่นแสดงให้เห็นว่าท้องถิ่นมีความเป็น
อิสระในการจัดหารายได้และสามารถก าหนดรายจ่ายตามที่ท้องถิ่นต้องการ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้และก าหนดความต้องการของพลเมืองในท้องถิ่นของ
ตนเองได ้ 

ในทางปฏิบัติการจัดหารายได้ท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ประเภทใด
และอัตราการจัดเก็บอย่างไร ย่อมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลในรูปของกฎหมาย กรณี
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 
2540 ซึ่งได้ก าหนดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้ดังนี้  (ดุษฎี 
สุวัฒวิตยากร, 2551, น. 11)  

1)  ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้  
2)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้  
3)  รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
4)  รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
5)  รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
6)  พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้  
7)  เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรี  
8)  เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้  
9)  เงินและทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้อุทิศให้  
10)  รายได้อ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

โดยที่ก าหนดให้ 
1)  ภาษีบ ารุ งท้องที่  ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์และ

ผลประโยชน์อ่ืนอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดสรรให้สภาต าบลตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

2)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้จัดสรร
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
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3)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละห้าของภาษีที่จัดเก็บได้  

4)  ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่  และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ที่ได้มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ในเขตองค์การบริหารส่วน
จังหวัดใดให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้ นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  

5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากการค้าในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้  

(1)  น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือ
ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับ
น้ ามันและกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม  

(2)  ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมข้ึนได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
ราคาจ าหน่ายที่เพ่ิมขึ้นตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยการก าหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด 
6)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

7)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละสิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ งหรือ 
ทุกประเภทส าหรับในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี้ 

(1)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร  
(2)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  
(3)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  
ในการเสียภาษีอากรตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง  

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

8)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม โดย
ให้ก าหนดเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมเพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรส าหรับในพ้ืนที่
เขตจังหวัดทีอ่ยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้  

(1)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละศูนย์
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราร้อยละศูนย์  
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(2)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราอ่ืนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมทีเ่รียกเก็บตามประมวลรัษฎากร  

ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่เก็บเพ่ิมขึ้นตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม
ประมวลรัษฎากร 

9)  กิจการใดที่กฎหมายบัญญัติให้เทศบาลเป็นผู้ด าเนินการถ้ากิจการนั้นอยู่ในพ้ืนที่
เขตจังหวัดที่อยู่นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกฎหมายนั้นและบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับเนื่องในกิจการเช่นว่า
นั้นให้ถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

10)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติเพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ  
จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้
ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  

11)  ให้การจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้นจะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ
หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือมีค าสั่ง ทั้งนี้ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว  

12)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบให้ส่วนราชการราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนเรียก
เก็บภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพ่ือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็ได้ ทั้งนีโ้ดยให้คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนจะมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทนหรือรายได้อ่ืนใดเพ่ือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ โดยให้
คิดค่าใช้จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมอบหมายให้เอกชนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ยกเว้น
การเรียกเก็บภาษีอากรก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

13)  ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงิน
อุดหนุน 

ส าหรับรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมาจากรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐ
จัดเก็บและแบ่งให้ และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ รายละเอียดดังนี้ (ดุษฎี สุวัฒวิตยากร, 2551, น. 78-81)  
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1)  รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก รายได้ 
จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เป็นรายได้จากอากรรังนกอีแอ่น ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้ายาสูบ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน และภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม เป็นต้น ประเภทที่สอง รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรเป็นรายได้ 
จากค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต เป็นต้น 

ส าหรับค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ซึ่งรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เป็นต้น  

รายได้จากทรัพย์สิน คือ รายได้อันเกิดจากผลประโยชน์ในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็น
ดอกเบี้ยเงินปันผล และจากการให้เช่าหรือให้บริการหรือค่าตอบแทนในทรัพย์สินหรือสถานที่หรือ
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง อันเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ คือ รายได้อันเกิดจากการ
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ใดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก
กิจการเฉพาะการ (เงินช่วยเหลือจากการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม) 
เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ เป็นต้น รวมถึงรายได้อ่ืน ๆ คือ รายได้ที่
ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดหนึ่งหมวดดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ค่ารับรองส าเนาและถ่าย
เอกสาร และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เป็นต้น 

2)  รายได้ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (อัตรา
ร้อยละ 5) และ (2) ประเภทที่แบ่งกันระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ในอัตรา 40 : 60 เป็นต้น 

ส าหรับรายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีเพ่ือการศึกษา ค่าภาคหลวงแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม โดยจัดเก็บให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ร้อยละ 20 ของรายได้ท่ีจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายใน
จังหวัด อีกทั้ง ภาษีมูลค่าเพ่ิมเก็บตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับอัตรา
ตามมาตรา 23 (4) และมาตรา 25 (6) แล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หัก
ส่วนที่ต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บ  

3)  รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่จัดเก็บแล้วให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจ านวน เช่น ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ค่าธรรมเนียม
การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์  และประเภทที่เก็บเพ่ิมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิตเพ่ิมอัตราร้อยละ 
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10 หรือเพ่ิมอัตราร้อยละ 2.5 ของภาษีการพนัน เป็นต้น ส าหรับรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมาจากภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีเพ่ือการศึกษา ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ส าคัญ   

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมีความส าคัญ 
ในการหล่อเลี้ยงท้องถิ่น ดังนั้น รายได้ดังกล่าวจึงต้องมีการสร้างเสริมพัฒนาให้แข็งแรงตลอดเวลาและ
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่นของตนด้วยการหารายได้เข้าการคลังให้ได้มากที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ 
การคลังท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ตลอดเวลาเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ยังสร้างความเท่าเทียมและความยุติธรรมต่อประชากรผู้มี รายได้ในท้องถิ่น 
ให้เท่าเทียมกันโดยการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นต้องมีขั้นตอนกระบวนการ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทางการคลังท้องถิ่นที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจะ
อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่นโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทั้งที่เป็นรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐแบ่งให้ และรายได้จากเงินอุดหนุน
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ที่ศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจสามารถเข้าใจถึงมิติต่าง ๆ ของการคลังท้องถิ่น 
โดยเฉพาะในมิติทางการคลังท้องถิ่น ซึ่งจะน าเสนอในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ (ไพรัช ตระการศิรินนท์, 
2550, น. 343; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2560, น. 59)  

 
2.5.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่น 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่นในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย 
รวมถึงกระบวนการงบประมาณ กลุ่มที่สอง คือ กฎหมายเกี่ยวกับการการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 และกลุ่มที่สาม คือ กฎหมายที่ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นจัดเก็บ
รายได้จากฐานภาษีเฉพาะ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2554)  

กลุ่มแรก กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละฉบับ ได้ก าหนดที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แตกต่างกันออกไป 
ตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายที่ก าหนดที่มาของรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและมาตราที่เก่ียวข้อง รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1  มาตราก าหนดที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อปท. 

มาตราก าหนดที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ที่มาของรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามบทบัญญัติ 
ในมาตรา 74, 75, 76, 77, 78 และมาตรา 82 แห่ง พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546  

เทศบาล ที่มาของรายได้ของเทศบาลต าบลเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 66 แห่ง 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ที่มาของรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามบทบัญญัติ 
ในมาตรา  60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69 และมาตรา  73 แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2546   

กรุงเทพมหานคร ที่มาของรายได้ของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 109, 
110, 111, 112, 112 ทวิ , 114 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 

เมืองพัทยา ที่มาของรายได้ของเมืองพัทยาเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 80, 82, 
83, 87, 88 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 

 
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากถึง 7,849 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 

โดยจ าแนกเป็น 4 รูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 1 แห่ง คือ เมืองพัทยา (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2.2  จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน (แห่ง) 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
2. เทศบาล 

เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง 

76 
2,472 

30 
195 
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ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน (แห่ง) 

เทศบาลต าบล 
3. องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
4. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) 

2,247 
5,300 

1 

รวม 7,849 

 
แหล่งที่มา:  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น (2563ก). 
หมายเหตุ:  ไม่รวมกรุงเทพมหานคร 

 
กลุ่มที่สอง กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้แก่ท้องถิ่นตามบทบัญญัติ 

ในหมวด 3 “การจัดสรรสัดส่วนภาษีอากร” แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดที่มา
ของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่เต็มทั้งจังหวัด ซึ่งเรียกว่าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบน (Upper Tier) ให้แตกต่างออกไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ไม่เต็มทั้ง
จังหวัดซึ่งอาจเรียกว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง (Lower Tier) และถือว่ากรุงเทพมหานคร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง ตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว (วสันต์ เหลืองประภัสร์, 2547, น. 10-17)  

กลุ่มท่ีสาม กฎหมายที่ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากฐานภาษีเฉพาะ รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2.3  กฎหมายที่ให้อ านาจแก่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จากฐานภาษีเฉพาะ 

ประเภทกฎหมาย พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประมวลกฎหมาย 
กฎหมายก าหนดภาษีที่ อ งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 

พ.ร.บ.ภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508, พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 2510, พ.ร.บ.
ภาษีอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 , พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 
2475 และ พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497        

กฎหมายก าหนดภาษีที่ อ งค์กร
ปกครองท้องถิ่นได้รับจัดสรรจาก
ส่วนกลาง 

พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534, พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 
และ พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  

กฎหมายก าหนดให้ ส่ วนกลาง
จัดเก็บภาษีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2489 , พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พ .ร.บ.
ล้อเลื่อน พ.ศ. 2478 

กฎหมายก า หนดค่ าตอบแทน
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และ

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ทรัพย์และทรัพย์สิน (แก้ไข
เพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2560), พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 
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ประเภทกฎหมาย พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประมวลกฎหมาย 

ค่าปรับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจเก็บ 

2456, พ.ร.บ.ควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2542, พ.ร.บ.จัดระเบียบการ
จอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 , พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 , พ.ร.บ.
สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ. 2518, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดหาประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541, (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543, ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549, ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 

 
2.5.2 มิติปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
ปัญหาด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย คือ การที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บไดเ้องไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการใช้จา่ย ท าให้ต้องพ่ึงการแบ่งรายได้และ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระทางด้านการคลังและ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งในงานวิจัยของ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ 
(2552) ได้ศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจของไทย โดยพบว่ามีปัญหาด้านการคลังของ
ท้องถิ่นอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นปัญหาด้านระบบการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างการบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ประเด็นปัญหาด้านระบบการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (1) เกณฑ์การจัดประเภทภาษีที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่าง ๆ 
สภาพความเป็นเมืองของท้องถิ่นมีผลต่อขนาดการจัดเก็บตามประเภทภาษีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เอง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญจึงไม่สามารถ
ขยายฐานรายได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเมืองเป็นผลให้เกิด
ความยากล าบากในการตั้งหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดประเภทภาษีที่ท้องถิ่น ควรท าหน้าที่รับผิดชอบ
เพราะการให้สิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีประเภทหนึ่งประเภทใด อาจท าให้ท้องถิ่นบางแห่งมีรายได้เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันอาจจะไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ปัญหาดังกล่าวอาจ
ส่งผลต่อปัญหาด้านต้นทุนการบริหารจัดการอีกด้วย (2) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อน
ภาระหน้างานภายในพ้ืนที่ ดังนั้น ขนาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงไม่มีความเหมาะสม
เพียงพอ อีกทั้ง มีความพยายามในการแทรกแซงจากข้าราชการฝ่ายการเมืองท าให้การตั้งหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แต่เดิม (3) ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในทางปฏิบัติเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกลายเป็นเรื่องการต่อรองทาง
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การเมืองทั้งในระดับรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทตา่ง ๆ ด้วยกันเอง ดังนั้น เกณฑก์ารจัดสรรจึงอยู่ในรูปการเจรจาเพ่ือต่อรองสัดส่วนรายได้จาก
เงินอุดหนุนรัฐบาล รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรไม่มีการระบุถึง
วัตถุประสงค์ของภารกิจที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการใช้จ่ายงบประมาณจึงเป็นในลักษณะ
ตามความตอ้งการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก (4) การก าหนดอัตราภาษีและฐานภาษีที่มี
ความเหมาะสม อนึ่ง การก าหนดอัตราและฐานภาษีในปัจจุบันนั้นยังไม่สะท้อนความมีประสิทธิผล 
ในการจัดเก็บ เนื่องจากปัจจุบันฐานภาษีต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นยังมีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์
ภาระทางภาษีน้อย อีกทั้ง ยังประสบปัญหาด้านการหลีกเลี่ยงภาษีอีกด้วย (5) ภาษีบางประเภทควร
เป็นหน้าที่การจัดเก็บในเขตพ้ืนที่ ยังไม่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ฐานภาษีที่
จัดเก็บจากการใช้ทรัพย์สินนั้นในพ้ืนที่หรือการแสวงหารายได้จากการอุปโภคบริโภคทั้งจากภาครัฐ
และหรือเอกชนในพ้ืนที่ ดังนั้น ภาษีที่มีฐานการจัดเก็บในลักษณะดังกล่ าวจึงควรอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอ่ไป ขณะที่ภาษีบางประเภทที่ส่วนกลางมีความเชี่ยวชาญ
และมีตน้ทุนการจัดเก็บต่ าก็ควรเป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในระดับมาตรฐานเดิม ขณะเดียวกันหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ ควรท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงจัดอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของเจ้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (6) ปัญหาการจัดเก็บภาษีกับหน่วยงานราชการ
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากหน่วยงานราชการและหรือ
รัฐวิสาหกิจได้แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ จะเข้ามาด าเนินงานให้บริการสาธารณะประเภทต่าง ๆ และ
ได้รับรายได้จากในพ้ืนที่ แต่กฎหมายในปัจจุบันเปิดช่องให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ 
สามารถอุทธรณค่์าธรรมเนียมและภาษีตา่ง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งรายได้ดังกล่าวหากสามารถจัดเก็บได้จะส่งผลต่อการเพ่ิมขนาดรายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บเอง 
โดยไม่ต้องพ่ึงพิงงบประมาณจากส่วนกลางลงได้ 

2)  ประเด็นปญัหาด้านโครงสร้างการบริหาร ได้แก่ (1) ความอิสระทางการคลังด้าน
การก าหนดรายได้ จากการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยทุกระดับยังขาด
ความอิสระทางการคลังซึ่งครอบคลุมถึงอ านาจในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แม้ว่าการ
เพ่ิมความอิสระจะเป็นเงื่อนไขส าคัญซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขนาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบัน (2) ระบบการบริหารบุคลากร ที่ใช้ส าหรับรับผิดชอบหน้าที่บริหารงบประมาณระดับ
ท้องถิ่นยังขาดความกระตือรือร้นในการท าหน้าที่จัดเก็บรายได้และเพ่ิมขนาดรายได้ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบุคลากรอาจขาดทักษะในการปฏิบัติงานจึงท าให้ เกิดข้อเปรียบเทียบ 
การจัดเก็บรายไดท้้องถิ่นว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าส่วนกลางอยู่เสมอ (3) ความพร้อมในการถ่ายโอน
ภารกิจการกระจายอ านาจที่ผ่านมา หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีการเตรียมความพร้อมหรือการวางแผนรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
จึงก่อให้เกิดปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ และการพัฒนาการกระจายอ านาจในภาพรวม ดังนั้น 
การขาดความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจยังส่งผลต่อระบบการบริหารงบประมาณทั้งในส่วนของ
หน่วยงานราชการเดิมและระบบการบริหารงบประมาณในระดับท้องถิ่น และ (4) โครงสร้างของ
คณะกรรมการกระจายอ านาจซึ่งมีหน้าที่ในการตั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวกลับเป็นเวทีส าหรับการเจรจาและต่อรองผลประโยชน์มากกว่าจะมุ่งเน้น
สร้างหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมในการกระจายอ านาจทางการคลัง 

ทั้งนี้ แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีจากแหล่งรายได้ตาม
กฎหมายก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมพบกับปัญหาและข้อจ ากัด 
ในการด าเนินงาน (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2552, น. 36-37) ซึ่งอาจสรุปไดด้ังตอ่ไปนี้  

1)  การบริหารจัดเก็บภาษีอากร (Tax Administration) เป็นผลมาจากการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพท าให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 
ที่สูง ส่งผลให้ไมส่ามารถจัดเก็บภาษีไดอ้ย่างครบถ้วน ทั้งนี้ สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสบปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษี ได้แก่ (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ 
มีขนาดเล็ก มีบุคลากรจ ากัด โดยเฉพาะในงานแผนที่ภาษีและหรืองานจัดเก็บรายได้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงมีขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่จ ากัดตามไปด้วย (2) ระบบฐานข้อมูล
ภาษีท้องถิ่นไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ท้องถิ่นไม่สามารถติดตาม 
การจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และ (3) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้มาจาก
เงินอุดหนุนและภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือแบ่งให้เป็นหลัก จึงท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นขาดแรงจูงใจ 
ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ท าให้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีจึงอยู่ในระดับต่ า 

2)  การยอมรับจากประชาชนในการเสียภาษีอากร (Public Acceptability of 
Taxation) กล่าวคือ ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส่งผลในด้านลบต่อการยอมรับทางการเมืองที่มีต่อองค์กรเหล่านั้น และท าให้ความเต็มใจในการเสีย
ภาษีท้องถิ่นลดน้อยลง 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจัดเก็บรายได้ได้น้อยหรือ 
มีประสิทธิภาพต่ า ดังที ่สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจีรวัฒน์ เจริญสุข (2557) สาเหตุไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายภาษีจึงไม่สามารถเพ่ิมช่องทางการจัดเก็บภาษี (2) 
เครื่องมือและเทคโนโลยีไม่เอ้ืออ านวย และ (3) สภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ไม่เ อ้ืออ านวย 
ต่อการเพ่ิมรายได้ภาษี อนึ่ง บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความเข้าใจและการมีส่วนร่วมต่อการจ่ายภาษี
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนั้น ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2557) มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น 



65 
 
โดยเห็นว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีความกังวลในเรื่องการติดตามเร่งรัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ว่าจะมีผลกระทบกับฐานคะแนนเสียงในพ้ืนที่ 

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองต่อรายได้ทั้งหมดที่น้อย
นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพต่ าเสมอไป 
ดังที่ จูเลีย ดาร์บี้, แอนตัน มัสคาเทลลี และรอย แกรม (Darby et al., 2003) ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจการคลังในยุโรป ได้สรุปว่า สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเองที่ต่ าอาจจะเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการก าหนดอ านาจจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
โดยการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีเองหลายประเภทเพ่ือให้
สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองสูงจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารท้องถิ่นควบคุม
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ แต่รัฐบาลไม่ควรก าหนดให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมาจากการจัดเก็บรายได้เองทั้งหมด เนื่องจาก (1) แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เจริญที่แตกต่างกัน รัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการจัดสรรรายได้ผ่านเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และ (2) การจัดเก็บรายได้เองทั้งหมดอาจจะท าให้เกิดการแข่งขัน (Tax 
Competition) ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยใช้นโยบายภาษีเพ่ือดึงดูดฐานภาษีเพ่ือ
เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้อัตราภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บต่ ากว่าที่ควรจะเป็น แมคลัวร์ เจอาร์ และชาร์ล อี (McLure & Charles, 1967) น าเสนอว่า 
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจเกิดจากการจัดเก็บได้น้อย 
อันเนื่องมาจากไม่สามารถเก็บภาษีได้ครบถ้วน หรือเก็บได้มากแต่มีต้นทุนในการจัดเก็บสูง ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาในด้านต้นทุนการจัดเก็บภาษีจะท าให้เกิดต้นทุนนอกเหนือจากเม็ดเงินภาษี 2 ประเภท 
ได้แก่ ต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บ และต้นทุนของผู้เสียภาษีในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  
ภาษีอากร ในส่วนของต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้นนักวิจัยหลายคน เช่น  เมนเดลสัน 
(Mendelson, 1979) เป็นต้น แนะน าว่า ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการบริหารการจัดเก็บภาษีดังกล่าว
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยภายนอก (Exogenous Determinants) และปัจจัยภายใน 
(Endogenous Determinants) โดยปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ ได้แก่ ขนาดของฐานภาษี (จ านวนผู้เสีย
ภาษี) ความซับซ้อนของภาษี การเปลี่ยนแปลงของภาษี ทัศนคติของผู้เสียภาษี ระบบเทคโนโลยี และ
ขนาดของหน่วยงาน ในขณะที่ปัจจัยภายในขึ้นอยู่กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีอิสระที่จะเลือกที่จะท าอะไรด้วยวิธีการใด ๆ ในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนในการที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษีอากรนั้น สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในได้เช่นกัน 
โดยปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ ความซับซ้อนของภาษี การเปลี่ยนแปลงของภาษี ขนาดของผู้เสีย
ภาษี เช่น ผู้เสียภาษีที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กจะมีต้นทุนดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่  
เป็นต้น ขณะที่ปัจจัยภายในนั้นอยู่ที่การจัดการภายในองค์กรของผู้เสียภาษีเอง 
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2.5.3 โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับพุทธศักราช 2540 และ 2550 ได้ก าหนดให้มีการ

กระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยที่แนวคิดนั้นเป็นการกระจายอ านาจจากรัฐบาล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือมีอ านาจความเป็นอิสระในการตัดสินใจและท าหน้าที่แทน
รัฐบาลในการดูแลและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ในส่วนของการกระจายอ านาจทางการคลัง
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น รัฐบาลได้ก าหนดแหล่งที่มารายได้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารเช่นเดียวกับรัฐบาล โดยก าหนดแหล่งที่มารายได้ที่
ผ่านมาอาศัยทั้งในรูปของกฎหมายต่าง ๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายจัดตั้งของแต่ละประเภทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่มีส่วนในการก าหนดแหล่งที่มารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คือ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 โดยเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ การระบุถึงประเภทของแหล่งที่มารายได้ของแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ิมเติมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ การก าหนดประเภทรายได้ที่ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน เหตุผลก็คือเกิดจากความแตกต่างตามสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สภาพทางเศรษฐกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท รวมทั้งเป้าหมายในการบริหารและ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การให้บริการสาธารณะที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ตลอดจน
ปัจจัยอื่น ๆ อาทิเช่น ปัจจัยทางการเมืองในระดับชาติและการเมืองในระดับท้องถิ่น เป็นต้น 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แบ่ง
โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 4 ประเภท ได้แก่ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งรายได้
ดังกล่าวเรียกเก็บจากประชาชน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในลักษณะของการบังคับโดยไม่มีพันธะที่จะต้อง
ตอบแทนแก่ผู้เสียภาษีโดยตรง วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีก็คือเพ่ือหารายได้มาใช้จ่ายในการ
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชน และเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุดหน้า รายได้จาก  
การจัดเก็บภาษีนับเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาและจัดเก็บรายได้จึงเป็นงาน 
ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามกฎหมายกระจายอ านาจมีดังต่อไปนี้ 

2.5.3.1 รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (Local Levied Taxes)  
รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองถือว่าเป็นรายได้ที่ส าคัญซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงความ

เขม้แข็งทางการคลังว่าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทั้งนี้ รายได้ที่จัดเก็บเอง ได้แก่ รายได้จากภาษีอากร 
และรายได้ที่มิใช่ภาษี อากรที่กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บเอง เช่น 
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ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ อากรรังนกอีแอ่น ค่าปรับ
ค่าธรรมเนียม คา่ใบอนุญาต และรายได้อ่ืน เป็นต้น ในปัจจุบันรายได้หมวดนี้มีความแตกต่างกันออกไป
ตามแต่ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตาราง 2.4 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2.4  ประเภทภาษีอากรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เอง 

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดเก็บเอง 
เทศบาล องค์การบริหารส่วน

ต าบลและเมืองพัทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

 ภาษีโรงเรือและที่ดิน 
 ภาษีบ ารุงท้องที ่
 ภาษีป้าย 
 อากรฆ่าสัตว์ 
 อากรรังนก 

 ภาษีน้ ามัน  
 ภาษียาสูบ 
 ค่าธรรมเนียมโรงแรม 
 อากรรังนก 

 ภาษีน้ ามัน  
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
 ภาษีบ ารุงท้องที ่
 ภาษีป้าย 
 อากรฆ่าสัตว์ 
 ภาษียาสูบ 
 ค่าธรรมเนียมโรงแรม 

 
แหล่งที่มา:  ดัดแปลงจาก ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (2557); อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2560).  
 

ในกรณีรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเอง มีรายละเอียดดังนี้ 
กรณีภาษีจากการค้าน้ ามัน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 

2540 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้มอบอ านาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถออกข้อบัญญัติเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน คือ น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามัน
ดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยผู้ที่มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษ ีคือ 

1)  สถานที่ค้าปลีกน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงกับรถยนต์ 

2)  สถานที่ค้าส่งน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่
คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงกับรถยนต์ 

3)  คลังน้ ามันที่จ าหน่ายน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน ส าหรับอัตราภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถออกข้อบัญญัติจัดเก็บได้ไม่เกิน
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ลิตรละ 10 สตางค์ ส าหรับน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียม สามารถจัดเก็บได้กิโลกรัมละไม่เกิน 10 สตางค์ 
แต่ในทางปฏิบัติองค์การบริหารสวนจังหวัดส่วนใหญ่ได้ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
มอบอ านาจให้กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีจากสถานค้าน้ ามันและยาสูบแทน โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเก็บ ซึ่งตามกฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 3 และมีเพียงบางจังหวัดเท่านั้น
ที่มีการออกข้อบัญญัติและจัดเก็บเอง พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ (2551) แบ่งการจัดเก็บภาษี
น้ ามันขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่จัดเก็บภาษีเอง กลุ่มที่มอบอ านาจให้
กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีน้ ามันให้ และกลุ่มที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีน้ ามัน ยังพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ยังมีปัญหาที่ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
เนื่องจากปัญหาหลายประการ ทั้งปัญหาความกังวลของผลกระทบต่อคะแนนเสียงของนักการเมือง
ท้องถิ่น หรือการไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ มีเพียงบางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เท่านั้นที่สามารถด าเนินการจัดเก็บภาษีการค้าน้ ามันเอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่ยังจ าเป็นต้องพ่ึงพา
รัฐบาลส่วนกลางอีกเป็นจ านวนมาก จึงท าให้การบริหารงานการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จึงยังขาดความเป็นอิสระและไม่เต็มประสิทธิภาพ 

กรณีภาษีจากการค้ายาสูบ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถออกข้อบัญญัติเพ่ือจัดเก็บภาษีการค้ายาสูบ  
เพ่ือน าเงินมาเป็นค่าบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการจ่ายภาษี คือ สถานค้าปลีก 
ซึ่งได้แก่ ผู้ค้า หมายถึง ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่าย ผู้สั่งหรือน าเข้ามาซึ่งบุหรี่ซิกาแรตและ 
บุหรี่ซิการ์อัตราภาษีในการจัดเก็บภาษียาสูบไม่เกินอัตรามวนละ 10 สตางค์ แต่ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ 
การเก็บภาษียาสูบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มิได้เป็นผู้จัดเก็บเองทั้งหมด แต่ได้มอบหมายให้ 
กรมสรรพสามิตเป็นผู้จัดเก็บแทน เช่นเดียวกับภาษีน้ ามันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด าเนินการ
จัดเก็บเอง ก็พบว่ายังไม่สามารถจัดเก็บได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ 
(2553) ได้กล่าวว่า ปัญหาในการเก็บภาษียาสูบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปัจจุบันมีอยู่ 4 ด้าน
ที่ส าคัญ คือ ด้านข้อกฎหมาย ด้านวิธีการด าเนินการจัดเก็บ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บ และด้านผู้มีหน้าที่
เสียภาษีท่ียังขาดการสื่อสารติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษี เป็นต้น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถจัดเก็บรายได้ที่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียม ได้แก่ (1) 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน และค่าปรับในกิจการที่กฎหมายมอบอ านาจหน้าที่  (2) 
ค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือได้ประโยชน์จากบริการสาธารณะที่จัดขึ้นโดยออกเป็นข้อบัญญัติ (3) 
รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ และ (4) ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่ไม่ขัดกับกฎหมายโดยออกเป็นข้อบัญญัติ 
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2.5.3.2 รายได้ทีร่ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ (Surcharge Taxes)  
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ ได้แก่ รายได้จากภาษีอากร และค่าธรรมเนียม 

ซ่ึงเป็นภาษีท่ีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบแล้วจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย (ดังตาราง 2.5) แต่รายได้จากภาษีอากร และ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บได้เองหรือจัดเก็บได้ไม่ทั่วถึง  จึงมี
ความจ าเป็นต้องให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลท าหน้าที่จัดเก็บให้และน าเงินรายได้
ที่จัดเก็บได้มาจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา 
ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถยนต์ และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

เนื่องจากหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีประเภทนี้เองแล้วจะไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและจะประสบกับปัญหาต้นทุนในการบริหารสูงกว่าการที่หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางจัดเก็บให้ ทั้งนี้ ภายหลังจากหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บรายได้ดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้วก็จะโอนยอดจ านวนเงินทั้งหมดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามจ านวน
ประชากร (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2560, น. 62-63)  

ตารางที่ 2.5  ประเภทภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วแบ่งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

1. รายได้ส่วนกลางจัดเก็บให้ 
- ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียน

สิทธิและนติิกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์     

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

 
- ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียน

สิทธิและนติิกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์     
- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์

และล้อเลื่อน 

 
- ค่าธรรมเนยีมการจดทะเบียน

สิทธิและนติิกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย ์

- ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
และล้อเลื่อน 

2. รายได้ที่ส่วนกลางจัดเก็บเพิ่มให้
ท้องถิ่น    

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภาษีการพนัน 
- ภาษีเพื่อการศึกษา 

 
 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
- ภาษีรถยนต์ 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 

 
 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
- ค่าธรรมเนียมสนามบิน 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภาษีการพนัน 
- ภาษีเพื่อการศึกษา 
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รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วแบ่งใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

- ค่าใช้น้ าบาดาล 
- ภาษีรถยนต์ 
- ภาษีสรรพสามิต 
- ภาษีสุรา 
- ค่าแสตมป์ยาสูบ 
- ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต          

การขายสรุาและเล่นการพนัน 

- ภาษีรถยนต์ 
- ภาษีสรรพสามิต 
- ภาษีสุรา 
- ค่าแสตมป์ยาสูบ 
- ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต           

การขายสรุาและเล่นการพนัน 

 
แหล่งที่มา:  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 (2542) (ราชกิจจานุเบกษา, 2542). 
 
ตารางที่ 2.6  ประเภทภาษีท่ีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ประเภทภาษีที่รัฐจดัเก็บให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา กทม. 

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน 9) 
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
4. ภาษีสุราสรรพสามิต 
5. ภาษีรถยนต์ล้อเลื่อน 
6. ค่าจดทะเบียนสิทธินิติกรรม 
7. ค่าภาคหลวงแร่ปิโตรเลียม 

- 
/ 
 
- 
/ 
- 
/ 
- 

/ 
- 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 

/ 
- 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 

/ 
- 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 

/ 
- 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
แหล่งที่มา:  อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (2560, น. 62). 
 

1)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร (1 ใน 9) เป็นการจัดเก็บตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม
เพ่ิมขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ในอัตรา 1 ใน 9 และมอบให้กรมสรรพากรจัดเก็บ
แทนเมื่อกรมสรรพากรจัดเก็บได้แล้วจะส่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 
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ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นราย
เดือนหลักเกณฑ์การจัดสรรได้แก่ ส่วนที่กรมสรรพากรจัดเก็บให้จัดสรรตามแหล่งก าเนิดภาษีเป็นราย
จังหวัด และในแต่ละจังหวัดจัดสรรให้เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลตามสัดส่วนประชากร 
ในส่วนของกรมสรรพาสามิตและกรมศุลกากรจัดเก็บให้ จัดสรรตามสัดส่วนประชากรให้แก่
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 

2)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ร้อยละ 5 กฎหมายจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนดให้ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด
กรมสรรพากรต้องส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ 5 ของภาษีที่จัดเก็บได้ จัดสรรตาม
สัดส่วนการจัดเก็บได้ในแตล่ะจังหวัด 

3)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นการจัดเก็บตามกฎหมายจังตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึ้นจากที่รัฐจัดเก็บไม่เกินร้อยละ 
10 และมอบให้กรมสรรพากรจัดเก็บ และส่งมอบให้จังหวัดเป็นผู้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นรายเดือน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร ได้แก่ ภาษีธุรกิจเฉพาะที่จัดเก็บได้ในจังหวัดใดให้ กรมสรรพากรจัดส่งให้
จังหวัดนั้น และจังหวัดจัดสรรให้แก่เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามสัดส่วนประชากร 

4)  ภาษีสุราสรรพสามิต เป็นภาษีท่ีผู้มีหน้าที่เสียภาษีสุราตามกฎหมายว่าด้วย
สุราต้องเสียภาษีสุราเพ่ิมขึ้นร้อยละสิบของภาษี โดยกรมสรรพาสามิตเป็นผู้จัดเก็บและส่งมอบให้
กระทรวงมหาดไทยจัดสรรตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นรายเดือน และจัดสรรตามสัดส่วนประชากรของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5)  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน ได้แก่ เงินภาษีรถประจ าปี 
ตามกฎหมายการขนส่งทางบก และกฎหมายรถยนต์ในจังหวัดใด ให้จังหวัดนั้นจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยหลักเกณฑ์การจัดสรรตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้จัดสรรให้แก่องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดทั้งจ านวน 

6)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ เป็น
ค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินเป็นผู้จัดเก็บจากประชาชนซึ่งไปท าธุรกรรม ณ กรมที่ดินและส่งมอบให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของทรัพย์สินนั้น ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

7)  ค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ตามล าดับเป็น 
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ผู้จัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรปีละ 3 งวด 

2.5.3.3 รายได้จากภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้ (Shared Taxes)  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่รัฐบาลต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์
ที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ ระบุไว้ ซึ่งตามกฎหมายฉบับดังกล่าว รายได้
ประเภทดังกล่าวประกอบด้วย ภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรแล้วไม่เกินร้อยละสามสิบของภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้หักส่วนที่
จ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าที่ของกรมสรรพากรเป็นผู้จัดเก็บและส่วนมอบให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรร
ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
จัดสรรทุกสองเดือน 

2.5.3.4 เงินอุดหนุน  
เงินอุดหนุน คือ เงินของรัฐบาลที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเหนือไปจากรายได้ อ่ืนอันได้แก่ ภาษี อากร ค่าธรรมเนียม รายได้จาก
ทรัพย์สินและบริการ ฯลฯ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้  

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรัฐบาลจะจัดสรรให้
เป็นรายปี มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ฐานะทางการคลังและนโยบายในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐบาล ตามมาตรา 30 (4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็น
ต้นไป รัฐบาลจะต้องด าเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมจากรายได้
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาได้เอง จนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้
สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ เงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

1)  เงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งก็คือเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปใช้จ่ายในการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยเงินอุดหนุนทั่วไป
นี้ยังถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน คือ เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเงินอุดหนุนทั่วไปตามวัตถุประสงค์การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจ  



73 
 

2)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งก็คือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลระบุวัตถุประสงค์ที่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายเป็นการเฉพาะเจาะจง อีกทั้ง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจยัง
หมายถึงเงินงบประมาณที่เกิดจากนโยบายที่ราชการส่วนกลางก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและรายละเอียดตามท่ีส านักงบประมาณก าหนด  

ด้วยการแบ่งโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 4 ส่วนข้างต้น ท าให้
สามารถสรุปโครงสร้างรายได้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตาราง 2.7 มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 2.7  สรุปโครงสร้างรายไดอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกตามประเภทรายได ้

ประเภทรายได ้ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา 

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นเก็บเอง 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ภาษีบ ารุงท้องที ่
ภาษีป้าย 
อากรฆ่าสัตว์ 
อากรรังนกอีแอ่น 
ภาษีท้องถิ่นจากยาสูบ น้ ามัน และโรงแรม 

- 
- 
- 
- 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 

/ 
/ 
/ 
/ 
- 
- 

/ 
/ 
/ 
/ 
- 
/ 

1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
รายได้จากทรัพย์สิน 
รายได้จากสาธารณูปโภค 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 
/ 

2. รายได้จากภาษีท่ีรัฐบาลจัดเก็บให้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษีสุราและเบียร์ 
ภาษีสรรพสามิต 
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ 
ภาษีการพนัน 
ค่าภาคหลวงแร่ 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
อื่น ๆ 

/ 
 
- 
- 
/ 
- 
- 
/ 
/ 
- 

/ 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 

/ 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

/ 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 

/ 
 
/ 
/ 
- 
/ 
/ 
/ 
/ 
- 
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ประเภทรายได ้ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. เมือง
พัทยา 

3. รายได้จากภาษีท่ีรัฐบาลแบ่งให้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

/ / / / / 

4. เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 
แหล่งที่มา:  ดุษฎี สุวัฒวิตยากร (2551, น. 36-38). 
หมายเหตุ:  รายได้ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมามิได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วย

จัดเก็บทั้งหมด บางประเภทอาจจะมอบอ านาจให้หน่วยงานอ่ืนจัดเก็บ หรือบางกรณีต้อง
แบ่งรายได้ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
2.5.4 แนวทางการก าหนดแหล่งรายได้ที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หลักเกณฑ์ในการก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะขึ้นอยู่กับ

โครงสร้างรายได้นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภาษีอากรหรือรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากรก็ตามตลอดจน
ความสัมพันธ์ของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลที่มีต่อระดับการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มีส่วนส าคัญในการก าหนดความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลก็จะมีผลต่อการก าหนดและ
ระบุประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าการก าหนดแหล่งรายได้ของรัฐบาลให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ แต่ทว่าเพราะไม่มีรูปแบบของการออกแบบระบบ
ที่มีการระบุที่ชัดเจนว่ารายได้ประเภทหนึ่ง อาทิเช่น ภาษีประเภทหนึ่ง ๆ ควรจะเป็นของหน่วย
ปกครองระดับใดได้อย่างชัดเจนไม่ว่าประเทศนั้นจะมีรูปแบบการปกครองแบบมลรัฐ (Federal) หรือ
แบบรัฐเดี่ยว (Unitary) ก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและความแตกต่าง 
ในโครงสร้างทางสถาบันไม่ว่าทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งระดับชาติ การเมืองระดับท้องถิ่น 
ค่านิยมวัฒนธรรม ฯลฯ ในขณะเดียวกันเป็นเพราะความยุ่งยากในการบริหารภาษีหรือรายได้แต่ละ
ประเภทจะมีแตกต่างกันตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในแต่ละประเทศ จึงท าให้ภาษี
บางประเภทเหมาะสมกับประเทศหนึ่งแต่อาจใช้ไม่ได้ส าหรับอีกประเทศหนึ่งก็เป็นได้ ดังนั้น  จึงเป็น 
สิ่งส าคัญในการศึกษาถึงการก าหนดแหล่งรายได้ของประเทศที่มีระดับการพัฒนาคล้ายคลึง 
กับประเทศไทยที่ต้องค านึงถึงการก าหนดแหล่งรายได้นั้นจะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่หลักการส าคัญ
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ของการก าหนดแหล่งรายได้นั้นจะไม่แตกต่างกันมากมายนัก ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการก าหนด 
แหล่งรายได้ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคือ ความพยามยามให้ได้มาซึ่ง 
การมีประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บและความเสมอภาคที่เกิดขึ้น ด้านประสิทธิภาพนั้น
หมายถึง การที่รายได้ที่ เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถสะท้อนถึงศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความสามารถในการจ่ายที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ดังนั้น รายได้ที่เป็นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของแต่ละท้องถิ่นด้วย ในขณะเดียวกัน
นั้นด้านความเสมอภาคการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นจะต้องไม่ท าให้การบริการสาธารณะของ
ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ของท้องถิ่นเกิดการบิดเบือนแตกต่างกันมากจนเกินไป 

หลักเกณฑ์ของการก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังต้องค านึงถึง 
ความต้องการทางการคลังที่ต้องเป็นการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นที่มากเพียงพอส าหรับการท าหน้าที่
ให้บริการสาธารณะในระดับหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการยอมรับในการท าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยประชาชนให้เห็นความส าคัญของการจัดเก็บรายได้เพ่ือท าหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

โดยเงื่อนไขของการก าหนดแหล่งรายได้ที่กล่าวมาเบื้องต้นจึงท าให้การหาแนวทางของ
หลักเกณฑ์การก าหนดแหล่งรายได้ที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่ องส าคัญ 
โดยทั่วไปแล้วมีหลักการของการก าหนดแหล่งรายรับและปริมาณที่มีความเพียงพอต่อความจ าเป็น 
ในการจัดท าบริการสาธารณะด้วย อย่างน้อย 5 ประการที่ต้องค านึง ได้แก่ 

ประการแรก คือ ความเพียงพอและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายรับ 
(Revenue Adequacy and Flexibility) โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าการลงทุนใด ๆ นั้น ผู้ผลิตต่างต้องการ
ผลตอบแทนที่เพียงพอต่อเงินลงทุนที่ได้ใช้ไปนั้น ซึ่งหากการลงทุนใดที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์อาจไม่สามารถที่จะสร้างรายไดท้ี่เพียงพอกับการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว ก็อาจจะเรียกได้
ว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนไม่ว่าจะมองจากมุมมองทางด้านตัวเงิน เวลา หรือแรงอุตสาหะที่ลงไป ดังนั้น
การก าหนดประเภทของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลตอบแทน 
แม้ว่าการท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่มุ่งเพ่ือสร้างก าไร แต่เป็นไปเพ่ือสร้างความ
กินดีอยู่ดีของประชาชนในพ้ืนที่ การก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
อย่างน้อยควรจะสะท้อนผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความยินยอมพร้อมใจในการจ่ายจากประชาชนเพ่ือเป็นรายรับมาใช้สนับสนุนการ
ท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีรายได้ที่มากเพียงพอในการท าหน้าที่ 

ในปัจจุบันนี้ที่ต้นทุนของการท าหน้าที่ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะเพ่ิมสูงขึ้น ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากระดับเงินเฟ้อภายในประเทศหรือว่า
จากการที่ประชากรในท้องถิ่นที่เพ่ิมจ านวนสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนในการให้บริการสาธารณะมีมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยเหล่านี้ย่อมเป็นผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนประเภทและขนาดของรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถท าได้ง่ายขึ้น กล่าวอีกในแง่หนึ่งคือ รายได้นั้นต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่อีกด้วย 

ประการที่สอง คือ ความเสมอภาค (Equity) หากพิจารณาในเรื่องหลักความสามารถ 
ในการจ่าย (Ability-to-pay Principle) สิ่งที่สังคมส่วนรวมพึงปรารถนาเป็นพ้ืนฐานคือการให้บุคคล 
ที่มีความสามารถในการจ่ายสูง (รายได้สูง) นั้นต้องเสียภาษีหรือถูกจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่าบุคคล 
ที่มีความสามารถในการจ่ายต่ า (รายได้ต่ า) ในการบริโภคสินค้าหรือบริการหนึ่งหน่วยเท่ากัน ซึ่งในที่นี่
จะเรียกได้ว่าเป็นการเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหน้า แต่หากกล่าวถึงความเท่าเทียมในบริบทของ 
การเก็บภาษีหรือหาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทางทฤษฎีแล้วมีมิติในการพิจารณาอยู่ 3 มิติ 
คือ มิติแรก ความเสมอภาคในแนวตั้ง (Vertical Equity) มิติที่สอง ความเสมอภาคในแนวนอน 
(Horizontal Equity) และมิติที่สาม ความเสมอภาคระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
ในส่วนของความเท่าเทียมทางแนวตั้งของการหารายได้หรือการเก็บภาษีตั้งอยู่บนหลักพ้ืนฐานของ
ความสามารถในการจ่ายซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการจ่ายมากกว่านั้น  
ก็ควรจะจ่ายในจ านวนที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะจัดเก็บ
ภาษีหรือหารายได้ของตนเองได้ ส่วนในเรื่องของความเสมอภาคในแนวนอน คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีความเหมือนกันทางรายได้ทุกประการ ดังนั้น ในการจ่ายแล้วประชาชนในท้องถิ่นที่มีความ
เหมือนกันนั้นสมควรที่จะต้องได้รับการปฏิบัติหรือการถูกจัดเก็บที่เท่ากันด้วย นั่นคือควรจะจ่าย 
ในอัตราที่เท่ากัน ในส่วนสุดท้ายเรื่องของความเสมอภาคระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
เองก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งนั้นไม่ควรที่จะต้องเสียภาษี
ในอัตราที่มากกว่าอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งมากจนเกินไปเพียงเพราะว่าเขานั้นอาศัยอยู่ 
ในพ้ืนที่หนึ่งมากกว่าอยู่ในอีกพ้ืนที่หนึ่ง โดยรายละเอียดของความเท่าเทียมทั้งสามมิตินี้ยังต้อง
พิจารณารวมถึงความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วยซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้จะได้ขยายความต่อไป 

ประการที่สาม คือ ความสามารถและความเป็นไปได้ในการจัดการ (Administrative 
Capacity and Feasibility) เนื่องจากแหล่งที่มาของรายได้นั้นมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และความช านาญ ความสามารถในการจัดเก็บรายได้และการระบุถึงเป้าหมาย 
ในการจัดเก็บ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ‘ความสามารถในการจัดการ’ อย่างไรก็ดี ในเรื่องของต้นทุนในการ
จัดเก็บนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ต้องใส่ใจในเรื่องนี้ด้วย เนื่องด้วยโดยปกติแล้วในประเทศก าลังพัฒนา  
นั้นจะมีประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ ( Informal Sector) กล่าวคือ 
ประชาชนที่โดยปกติแล้วไม่ต้องเสียภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างไร เนื่องจากมิได้
ท างานอยู่ในรูปของบริษัทหรือหน่วยธุรกิจหรือราชการ แต่กลับประกอบอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจของ
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ตัวเองหรืออยู่ในธุรกิจนั้นโดยไม่ต้องจดทะเบียนกับทางการหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ‘การจ้าง
งานตัวเอง’ ซึ่งท าให้ต้นทุนในการจัดเก็บนั้นสูงจนอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ที่ได้รับ 

ประการที่สี่ คือ การยอมรับทางการเมือง (Political Acceptability) เนื่องจากการ
จัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยทั่วไปมักประสบปัญหาการยอมรับของประชาชนเพราะเป็นการสูญเสีย
รายได้บางส่วนที่ประชาชนหามาได้ถึงแม้รับรู้ว่าจะน ารายได้ที่ถูกจัดเก็บไปนั้นเพ่ือสนับสนุนการให้บริการ
สาธารณะก็ตาม การสูญเสียรายได้นั้นท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความสามารถในการใช้จ่ายของตนเอง
ลดลง จึงท าให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชนมักมีความใกล้ชิดและรู้จักโดยประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนของตนจึงมักได้รับการ
ต่อต้านและไม่ได้เป็นที่ต้องการหรือยอมรับของประชาชนในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม รายได้ของรัฐบาล 
ในบางประเภทที่เป็นรายไดท้ี่ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับได้มากกว่า เพราะการกระจายตัวของรายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บนั้นอยู่ในระดับกว้างที่ทุก ๆ คนร่วมรับรู้ จึงท าให้ประชาชนในฐานะผู้จ่ายไม่รู้สึกเป็น
เรื่องท่ีถูกเอาเปรียบหรือเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่เหมือนกรณีภาษีที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นเพราะความใกล้ชิดและความแตกต่างที่อาจมีขึ้นในการจัดเก็บระหว่างประชาชนภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงท าให้ประชาชนในฐานะผู้จ่ายภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรู้สึกถึง
ความไม่เท่าเทียมในการจ่ายภาษี แต่ในขณะเดียวกันประชาชนในท้องถิ่นมักไม่คิดถึงผลประโยชน์ที่
ต่างได้รับแตกต่างกันตามประเภทของบริการสาธารณะของท้องถิ่น ท าให้ในบางกรณีที่ประชาชนกับ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอ่อนไหวของการเมือง (Political Sensitive) ก่อเกิด
ค าถามท่ีอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าท่ีสังคมมีให้ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนหรือส่วนใหญ่ของท้องถิ่น
ที่มีต่อการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ควรจะมีการเก็บภาษีทรัพย์สิน
จากโรงเรือนหรือที่ดินหรือไม่ อีกทั้ง ความอ่อนไหวทางการเมืองในบางครั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนเฉพาะ 
บางกลุ่ม เช่น ควรเก็บภาษีจากผู้ที่รับประโยชน์จากบริการสาธารณะของท้องถิ่น และมีศักยภาพ 
ในการจ่ายมากกว่าประชาชนในกลุม่อ่ืนที่อาจไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าบริการส าหรับประโยชน์
ที่ได้รับหรือไม่ จึงท าให้การยอมรับทางการเมือง (Political Acceptability) เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจในการ
หารายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

โดยทั่วไปแล้วหากการเก็บภาษีนั้นเป็นภาษีทางอ้อม (เป็นภาษีที่ผู้ที่ถูกเก็บภาษีนั้น
สามารถผลักภาระไปให้ผู้อ่ืนได้) และไม่ได้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเมืองของ
รัฐบาลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนนัก (เช่น ไม่ต้องผ่านความเห็นของสภา) 
โดยมักจะส่งผลต่อความอ่อนไหวทางการเมืองที่น้อยกว่าก็ได้  

ประการที่ห้า คือ ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)
รายได้ของรัฐบาลนั้นย่อมมีผลต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ 
โดยความเชื่อทางเศรษฐศาสตร์แล้วการที่ไม่มีกลไกใด ๆ ที่ไปท าให้การจัดสรรทรัพยากรของปัจเจกชน
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นั้นบิดเบือนไปจะเป็นสิ่งที่ “สังคม” พึงปรารถนาที่สุด เพราะฉะนั้นการกระท าใด ๆ ก็ตามที่มีผลให้
บิดเบือนการตัดสินใจของปัจเจกชน (คนแต่ละคน) นั้นจะมีผลท าให้เรียกได้ว่าไม่มีประสิทธิภาพ  
ทางเศรษฐกิจ 

ในความเป็นจริงแล้วรัฐบาลนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
แน่นอนว่าการเก็บภาษีนั้นเป็นเครื่องมือในการหล่อเลี้ยงตัวเองของรัฐบาลด้วยส่วนหนึ่ง ดังนั้น หากมี
การเก็บภาษีเกิดขึ้น โดยภาษีที่พึงปรารถนาในมุมมองของความมีประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจก็คือ
ภาษีที่มีผลให้เกิดการบิดเบือนของการจัดสรรทรัพยากรระหว่างปัจเจกชนให้น้อยที่สุด  ในที่นี่การ
ประเมินการก าหนดประเภทรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องระมัดระวังในเรื่อง
ของการออกแบบที่จะต้องไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่าง อีกทั้ง ประเภทรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประชาชนต่อการผลิต 
การบริโภคการจ้างงาน ฯลฯ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ข้อเสนอในทางปฏิบัติที่จะใช้เป็นกรอบในการก าหนดภาษีหรือรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น สิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องค านึงถึงสาระส าคัญ ดังนี้  

1)  ภาษีหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะยึดติดกับพ้ืนที่ 
ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นมากที่สุด (Immobility) เนื่องจากหลักการที่ส าคัญในการเสริมสร้าง
ความเป็นอิสระทางการคลังนั้นมีพ้ืนฐานแนวคิดว่าด้วยเรื่องความเป็นผู้รับบริการสาธารณะ ในฐานะที่
ประชาชนเป็นผู้แบกรับภาระทางภาษีของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่  ดังนั้น ประเภทภาษีจัดเก็บเอง 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรที่จะครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งหมายรวมถึงทั้งกิจกรรมของประชาชนกลุ่มธุรกิจกระทั่งกิจกรรม 
ที่ก่อให้เกิดรายได้ในกิจการภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการให้ภาษีที่จัดเก็บซึ่งยึดติด
กับพ้ืนที่เป็นตัวก าหนดความสามารถทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เองในระดับหนึ่ง 
ในการให้บริการสาธารณะตามศักยภาพทางเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่  อาจกล่าวได้ว่าการจัดเก็บภาษี 
โดยยึดติดกับพ้ืนที่นั้นมีเป้าหมายเพ่ือสะท้อนต้นทุนและผลประโยชน์ในการท าหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2)   แหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรที่จะสะท้อน
ผลประโยชน์หรือต้นทุนการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มากที่สุด รวมทั้งรักษาความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการของท้องถิ่นมากที่สุดเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความรับผิดรับชอบร่วมกัน 
(Accountability) ในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ท้องถิ่น รวมถึงการตอบสนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ  

3)  ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่แข่งขันกับการจัดเก็บรายได้
ภาษีของรัฐบาลกลาง 
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4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ฐานร่วมกับภาษีของรัฐบาลได้แต่ต้อง
มีความชัดเจนในการก าหนดวิธีการจัดสรรคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5)  ภาษีที่จัดเก็บภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ส่งภาษีที่จัดเก็บ
ในพ้ืนทีอ่อกไปนอกเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้นั้น 

6)  ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถเพ่ิมขึ้นได้ตามสภาพ
การพัฒนาของเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาลกลาง 

7)  ควรส่งเสริมให้การจัดเกบ็รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะท้อน
ต้นทุนการใช้จ่ายเพ่ือให้บริการสาธารณะและการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่นให้มากท่ีสุด 

8)  ควรควบคุมต้นทุนการบริหารการจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ต่ าที่สุด และภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องง่ายต่อการบริหารจัดการในระดับ
ท้องถิ่น 

 

2.5.5 ข้อเสนอแนะการพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากหลักการดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กล่าวมา
เมื่อพิจารณาในกรณีของประเทศไทยแล้วจะพบว่า โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปัจจุบันยังขาดการพัฒนาและปรับปรุงในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการพัฒนารูปแบบ 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็ตาม ทั้งการเพ่ิมประเภทรูปแบบใหม่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส าคัญและใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดคือ องค์การบริหารส่วนต าบล  
(อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2555, น. 7) รวมทั้งการขยายบทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละประเภทให้เพ่ิมมาก
ขึ้นตามกฎหมาย แต่ทว่าการพัฒนาการกระจายอ านาจทางการคลังให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นนั้นไม่ได้มีการด าเนินที่สอดรับกัน จึงเป็นผลท าให้
ความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสิทธิภาพทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพ่ึงพาตนเองไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างอิสระและต่อเนื่อง ดังนั้น 
รายได้ส่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยที่
รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของเงินอุดหนุน 
และท าให้เกิดปัญหาที่ตามมา ในทางปฏิบัติ คือ ปัญหาการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เกิดความ
เหลื่อมล้ าระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ ในการเข้าถึงแหล่งรายได้  กอปรกับโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดอย่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.) ในขณะเดียวกัน ระดับรองลงมาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าหน้าที่ดูแล 
ในบางส่วนของพ้ืนที่อย่างเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) รวมทั้งการบริหารในพ้ืนที่ที่ถูก
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ออกแบบเป็นพิเศษแบบกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา อีกทั้ง ความแตกต่างของโครงสร้าง 
การบริหารและบทบาทอ านาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนที่แตกต่างกัน ท าให้
โครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบนั้นจึงไม่จ าเป็นที่ต้องมีโครงสร้างรายได้
ที่เหมือนกัน เนื่องจากภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ที่แตกต่างกันความจ าเป็นของแหล่งรายได้ที่จะ
น ามาใช้สนับสนุนรายจ่ายจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับ
ความเหลื่อมล้ าการคลังท้องถิ่นนั้น (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2557, น. 4) ได้จ าแนกออกเป็น 2 มิติ 
โดยมิติแรก เป็นความไม่สมดุลแนวตั้ง (Vertical Fiscal Imbalance) คือ ความเหมาะสมระหว่าง
ภารกิจกับรายได้ และมิติที่สอง เป็นความไม่สมดุลตามแนวนอน (Horizontal Fiscal Imbalance) 
หมายถึง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในสภาพที่ใกล้เคียงกัน (พ้ืนที่และประชากร)  แต่ว่ามีรายได้
แตกต่างกันมากอันเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เช่น เกิดการกระจุกตัวของความเจริญในบาง
จังหวัด เป็นต้น 

ทว่า การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอเป็นปัญหาส าคัญที่กระทบต่อ 
การจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จึงน ามา 
ซึ่งข้อเสนอในทางวิชาการเพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจหรือการปกครองท้องถิ่นในชื่อเรียกว่า 
“จังหวัดจัดการตนเอง” จรัส สุวรรณมาลา (2556, น. 19) โดยเสนอว่าถ้ารัฐบาลกระจายอ านาจลงมา
ในระดับจังหวัดให้มากขึ้นเพ่ือให้จังหวัดสามารถจัดการตนเองได้ จังหวัดก็จะสามารถท าหน้าที่พัฒนา
เศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ของตนเองได้แบบครบวงจรและเต็มความสามารถ โดยไม่ต้องพ่ึงพาหรือขึ้นต่อ
นโยบายการวางแผนของรัฐบาลกลาง ซึ่งในเวลาต่อมาแนวความคิดข้อเสนอเพ่ือให้เกิดการปฏิรูป 
การปกครองท้องถิ่นและการปฏิรูประบบการคลังท้องถิ่นนั้น ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมปรากฏในรูปแบบร่างกฎหมายชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง 
พ.ศ. ….” (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2557, น. 349) โดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และเครือข่ายภาค
ประชาสังคมที่ขับเคลื่อนข้อเสนอให้เกิดการปฏิรูปการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการศึกษาและน าเสนอสู่สาธารณะ 

นอกจากนี้ แนวคิดของการจ าแนกโครงสร้างรายได้ที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควร
น ามิติด้านความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่มีอยู่  ระดับความแตกต่างการพัฒนา อาทิเช่น ระดับ 
ความเจริญของธุรกิจ เศรษฐกิจ และความเป็นเมือง-ชนบท เป็นต้น มาร่วมเป็นปัจจัยก าหนดประเภท
รายได้ที่มอบหมายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเพ่ือให้ฐานรายได้นั้นสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมที่แท้จริงของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้การจัดเก็บรายได้สะท้อน
สภาพที่แท้จริงของพ้ืนที่ในท้องถิ่นทั้งด้านต้นทุนและความต้องการบริการสาธารณะที่แท้จริงของ
ประชาชน 
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2.6 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความแตกต่างจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ กล่าวคือ มีพื้นท่ีรับผิดชอบทั้งจังหวัด แนวคิดของการจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมุ่งเน้นที่จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบทบาทในการเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ท าหน้าที่ประสานและเชื่อมการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของกิจกรรมการท างาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดท างานด้านบริการที่คาบเกี่ยวกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งซึ่งใช้ประโยชน์หรือได้รับผลกระทบร่วมกัน เช่น การดู แลถนน 
ที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอกับต าบล หรือกิจกรรมที่มีลักษณะ “ประหยัดจากขนาด” เช่น การจัดการ
ขยะฝังกลบที่ถูกสุขลักษณะ ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดใหญ่ ฯลฯ การวางแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด 
รวมถึงมีศูนย์บริการการท่องเที่ยวและแหล่งค้นคว้าทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงแตกต่างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไป ซึ่งไม่ใช่การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยตรง ถึงแม้งานบริการต่าง ๆ 
ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบจะไม่ใช่หน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แต่หลายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเข้ามามีบทบาทในหน้าที่เหล่านั้นด้วย เนื่องจากการขาด
แคลนทรัพยากรของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีบทบาท 
ในแง่ของการเสริมบริการบางอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนบทบาทหน้าที่
แตกต่างเหล่านี้จึงท าให้การท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความแตกต่างจากท้องถิ่นอ่ืน 
ซึ่งจะเน้นบทบาทหน้าที่ทางด้านการประสานแผนพัฒนา และเชื่อมโยงการท างานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน
กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนเนื่องจากไม่มีพ้ืนที่รับผิดชอบโดยตรง และไม่มีการ
ให้บริการที่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่จะเป็นการท างานในลักษณะประสานกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
มากกว่า 

ด้วยโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) 
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร) และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส าหรับเจ้าหน้าที่อ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งรับเงินเดือนจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้าราชการส่วนจังหวัดมีนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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การบริหารงานจะแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็นส านักและกองต่าง ๆ เช่น ส านักปลัดฯ 
ดูแลกิจการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาฯ ดูแลงานฝ่ายนิติบัญญัติ (ฝ่ายสภาฯ) 
กองแผนและงบประมาณรับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง
รับผิดชอบทางด้านงานช่าง การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง กองคลังดูแลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ 
ทรัพย์สิน การจัดเก็บรายได้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานด้านการศึกษา 
การศาสนา และวัฒนธรรม 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้กล่าวถึงผู้บริหารท้องถิ่นว่าในลักษณะที่ว่า บุคคลที่ท าหน้าที่
เป็นฝ่ายบริหารในองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก ่

1)  ระดับผู้บริหารท้องถิ่น (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2)  ระดับหัวหน้าหน่วยงาน (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการส านัก/กองคลัง ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง และผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ 

3)  ระดับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ (นักบริหารงานการคลัง 
ระดับกลาง) ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
เร่งรัดและจัดเก็บรายได้  

 
2.6.1 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2546 (โกวิทย์ พวงงาม, 2552, น. 163-164) ดังต่อไปนี้ 
1)  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
(2)  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
(3)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(4)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการ

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
(5)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
(6)  อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
(7)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(8)  จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกัน
ด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(9)  จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค 
อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2)  การปฏิบัติงานตามอ านาหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ  
จัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้  ให้เป็น 
ไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอม
จากราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4)  กิจการใดที่เป็นกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่ 
ถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยให้ความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี อาจมีค าสั่งให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้ 
ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจกรรมดังกล่าวนี้ ให้คิดค่าใช้จ่ายและ  
ค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม  

5)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

6)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่
เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและผู้ว่าราชการส่วนจังหวัดเสียก่อน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการกระท ากิจการ
ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดสิทธิ์ในการกระท ากิจการนี้เป็นสิทธิ์
เฉพาะตัวจะโอนไปไม่ได้ 

7)  การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์
อาจจะท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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นอกจากนี้ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัด
ระเบียบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียดดังนี้ 

1)  จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

2)  สนับสนุนสภาต าบลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3)  ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน 
4)  แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
5)  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6)  การจัดการศึกษา 
7)  ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
9)  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10)  การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
11)  การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
12)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
13)  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
14)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
15)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง

หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนจากสหการ 
16)  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
17)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
19)  การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และการควบคุม

โรคติดต่อ 
20)  การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21)  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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23)  การจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
24)  จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่

อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือ 
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

25)  สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

26)  การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

27)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

28)  การจัดท ากิจการอ่ืนใจตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29)  กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดข้างต้น เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 
มีนาคม พ.ศ. 2545 โดยลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการ
สาธารณะในเขตจังหวัด ดังนี้ 

1)  ด าเนินงานโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด 

2)  เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงาน  
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนใจจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 

3)  เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องหรือมีผู้ได้รับระโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 

กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
โดยไม่ซ้ าซ้อนกับเทศบาล ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา ภาษีที่ส าคัญ ได้แก่ 
ภาษีน้ ามัน ภาษียาสูบ ค่าธรรมเนียมเก็บจากผู้พักในโรงแรม และส่วนแบ่งจากภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งใน
ส่วนที่รัฐจัดเก็บได้ในจังหวัดนั้น และจากการจัดสรรในภาพรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีรายได้จากเงินอุดหนุนของรัฐบาล
อีกด้วย (ดุษฎี สุวัฒวิตยากร, 2551, น. 4)  
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2.6.2 อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่นและประชาชนในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และมีรองนายก เลขานุการและที่ปรึกษานายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎมายที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

1)  ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัต ินโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการและ 

ที่ปรึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4)  วางระเบียบเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย 
5)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น ระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เป็นหัวหน้าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมือง ในฐานะที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้า
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นนี้ย่อมมีภาระหน้าที่มากมายทั้งที่ระบุไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับของกระทรวง ตลอดจนจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น สามารถแยกได้ดังนี้ (พิชญ์ณิฐา 
พรรณศิลป์, สัญญา เคณาภูมิ, และเสาวลักษณ์ โกศสกิตติอัมพร, 2558)  

1)  บทบาทในการบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย  
(1)  การวางนโยบายในการบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหัวหน้า

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจ าเป็นต้อง
มีโครงการเป้าหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการบริหารไว้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่อันส าคัญของ
ผู้บริหารท้องถิ่นก็คือ การก าหนดนโยบายในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดในส่วนวิธีการใน
การพิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารนั้นอาจได้รับการแนะน าข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประจ าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดต าแหน่งอ่ืน ๆ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การบริหารส่วน
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จังหวัด เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาก าหนดนโยบายแล้วก็เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความ
เห็นชอบ  

(2)  บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายเมื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องน า
นโยบายนั้นมาปฏิบัติให้บังเกิดผลดีที่สุดและให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยปกติแล้ว
ผู้บริหารจะเป็นผู้มอบหมายให้ข้าราชการประจ าในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้น านโยบาย 
ที่ตนวางไว้แล้วไปปฏิบัติตาม การที่ผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายแห่งนโยบายนี้ ผู้บริหารจึงต้องมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือมีอ านาจ 
ในการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายเจ้าหน้าที่  มีอ านาจในการบังคับบัญชาข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงนโยบาย หรืออภิปรายตอบ 
ข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่ตามนโยบายนั้น ๆ แก่ฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น  

(3)  บทบาทหน้าที่ในการจัดท างบประมาณ นับได้ว่าเป็นหน้าที่อันส าคัญยิ่งของ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการบริหารงานของไทย ในการที่ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้น าในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการพิจารณาวางโครงการนโยบาย
นั้นก็ต้องสอดคล้องกับการจัดท างบประมาณ เพราะว่าแม้มีโครงการหรือนโยบายที่ดีแล้ว  แต่ไม่มีเงิน
ในโครงการนั้น ๆ ก็ไม่มีทางจะประสบความส าเร็จ ฉะนั้นการก าหนดงบประมาณจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้  เพราะว่างบประมาณนั้นเป็นแผนการจัดสรรเงินที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยรวบรวมรายได้ที่คาดว่าจะได้รับและรายจ่ายที่ประมาณว่าจะใช้จ่าย 
อีกนัยหนึ่งก็หมายถึงการก าหนดงานที่จะจัดท า และวิธีการที่ จะใช้จ่ายเงินในงานนั้น ดังนั้น
งบประมาณจึงมิใช่มีความหมายเฉพาะแต่การแสดงรายการเงินรับเงินจ่ายที่เท่านั้นแต่ถือว่าเป็น
แผนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในรอบปีหนึ่ง การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะดีหรือไม่ดี จะมีคุณประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประชาชนเพียงใดจะมองเห็นได้จาก
งบประมาณประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณเป็น
อย่างมาก เนื่องจากการจัดท างบประมาณเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารที่สามารถบ่งชี้ถึง
ความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร เพราะงบประมาณเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพใน
การวางแผนการควบคุมการตัดสินใจ การวางแผนนโยบายและจัดสรรงบประมาณของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดว่าจะสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่และระบบงบประมาณที่
ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการบริหารงานท้องถิ่น ย่อมจะส่งผลให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริง การจัดท างบประมาณเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดย
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ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ก าหนดและจัดท าแผนการด าเนินงานและความต้องการด้านการเงิน ที่จัดท าเป็น
เอกสารงบประมาณขึ้นเพ่ือเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาอนุมัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในปัจจุบันการน าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมาด าเนินการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติ อันจะมีผลต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในจังหวัดมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบ และจัดบริการสาธารณะได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด  

2)  บทบาทในฐานะตัวแทนของประชาชน เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารจะต้องมีความใกล้ชิดกับประชาชน 
เข้าหาประชาชนในโอกาสต่าง ๆ ได้แก่ การออกเยี่ยมเยียนไปงานรับเชิญในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือจะได้ท า
ความรู้จักประชาชนทุกสาขาอาชีพ รู้ทุกข์สุข ความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน ตลอดจนจะได้
รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง การเป็นผู้น า
ในการท าประโยชน์แก่ท้องถิ่น การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บทบาทของคณะผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะตัวแทนของประชาชนจึงถือได้ว่าเป็น
สิ่งที่จ าเป็นจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน คือเป็นตัวแทน
ของประชาชนเข้ามาควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดูแลทุกข์สุขของประชาชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

3)  บทบาทการเป็นผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพ การที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้น าอย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยภาวะผู้น าซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อ 
การบรรลุวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในด้านการบริหารการพัฒนา การปฏิสัมพันธ์กับ
องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือการท างานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
การเป็นผู้จัดหาสิ่งต่าง ๆ ในการด าเนินงานและการจัดหาทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อมาด าเนินงาน 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทรัพยากรเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากส าหรับท้องถิ่น ดังนั้น  
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ภาวะผู้น าในการบริหาร 
ให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กรและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น 
จะสามารถตอบสนองหรือแก้ไขได้หรือไม่นั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องใช้ความเป็นผู้น า
ที่ดีในการจูงใจเพ่ือระดมพลังความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด อีกทั้ง  สร้างจิตส านึก
รับผิดชอบต่อเนื่องให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นจึงจะสามารถค้นหาหนแนวทางแก้ไขและขจัดปัญหาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นให้หมดไป  

4)  บทบาทการเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น กล่าวคือ การปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน
นึกถึงองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนึกถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
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หรือปลัด เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือ
เป็นหน่วยงานราชการที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุด ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ความรับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะระดับ
ชุมชน และพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินความท้าทาย
หรืออุปสรรคในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญและประชาชนอยู่ดีมีสุขนั้น ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ซึ่งหน่วยงานแต่ละแห่งก็จะมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์
ดังกล่าวคือ การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ในด้านความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคมการคมนาคม การให้บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
เดินหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้  

ซึ่งแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องเกิดจากความพร้อม 
ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในท้องถิ่น ขณะเดียวกันระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีได้เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนเพราะการมีระบบสารสนเทศพ้ืนฐาน
ที่ดีช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวนโยบาย
ที่วางไว้ประสบความส าเร็จ ช่วยให้การท างานและบริหารงานภายในองค์กรท าได้อย่างราบรื่น ท าให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นได้รับบริการสาธารณะที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

5)  บทบาทการเป็นนักบริหารมืออาชีพ กล่าวคือ บทบาทของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นการแสดงออกโดยอิสระที่มีผลดีต่อผู้ อ่ืนหรือสังคม เช่น การตัดสินใจ การจูงใจ 
ให้คนท างานการแสดงออกทางความคิด การพูด พฤติกรรมทางอารมณ์ การอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน 
ในสังคม เป็นต้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถแสดงออกให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
มองปัญหาของประชาชนเป็นอันดับแรก หากมองในแง่ของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามามีบทบาทส าคัญในริเริ่มการก าหนดนโยบาย การออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และความพยายามในการสร้างความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้
เกิดข้อปฏิบัติเดียวกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นบางคนนั่น
ถอดความเป็นตัวแทนของประชาชนลง เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผู้บริหารท้องถิ่ นได้ทั่วถึง 
โดยไม่ต้องเกรงใจว่าผู้บริหารท้องถิ่นจะติดภารกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เมื่อเป็นเช่นนี้  
การพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรได้ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง (พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ และคณะ, 2558, น. 154)  
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6)  บทบาทการเป็นแบบอย่างประชาธิปไตย กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นมาจาก 
การเลือกตั้งของประชาชน “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับ
ว่ามีความส าคัญและจ าเป็นในสังคมประชาธิปไตย กฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาสูงสุดของ
ประเทศสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิรูป 
การบริหารงานภาครัฐภายใต้แนวคิดการบริหารภาครัฐแบบมีส่วนร่วม และแนวคิดธรรมาภิบาล 
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมุ่ง
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การเกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือ เป็นรากฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบันได้บัญญัติให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงในการเมืองการบริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายประการ ได้แก่ (1) การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
ท้องถิ่น (2) การเปิดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรายงานผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) การให้สิทธิ
ประชาชนสามารถเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้  และ (4) การให้สิทธิประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ
ประชาชน รวมทั้งการลงประชามติท้องถิ่น (อรทัย ก๊กผล, 2552)  

7)  บทบาทในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล กล่าวคือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้บริหารงานโดยการก าหนดกลไกอ านาจของภาครัฐในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และกลุ่มคนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งการบริหารงานของราชการการเมืองกับข้าราชการทุกคน 
ในสังกัดได้ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการผลักดันแนวคิดและสร้างการยอมรับร่วมกันในทุกระดับ 
ด้วยแนวคิดที่ว่าการบริหารงานที่ดีของรัฐเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคนให้ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข โดยสามารถพิสูจน์ได้จากตัวชี้วัดหลายประการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ให้บริการแก่ประชาชน สังคมและองค์กรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ความส าเร็จในการ
บริหารงานที่ดีมีศักยภาพประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่าเป็นพลังขับเคลื่อนที่ดี และเป็น
เครื่องยืนยันว่าการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาคน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่นได้
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน, 2545)  

โดยทั่วไปแล้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้มีบทบาทส าคัญมากท่ีสุดในการ
บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะผู้บริหารเป็นผู้น าและผู้ก าหนดนโยบาย ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
วางแผน และก าหนดเป้าหมายตลอดจนวิธีการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเปรียบเสมือน
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เข็มทิศน าทางเพ่ือให้การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถบรรลุผลและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และแนวนโยบายของรัฐบาล และจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินงานกิจการต่าง ๆ ทั้งนี้ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงคุณภาพ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดที่เป็นมืออาชีพต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง โดยมีการให้รางวัล
ส าหรับผู้ที่ท างานประสบผลส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาตนเองคิดได้เอง ตัดสินใจได้เอง พัฒนาได้เอง
ของข้าราชการท้องถิ่นทุกคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องแสดงออกอย่างชัดเจนและ
สม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กรเพ่ือให้ข้าราชการท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับ  
ในการปฏิบัติจนสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมได้  

ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องสร้างความเป็นผู้น ามากกว่าผู้ปฏิบัติ
ให้แก่บุคลากรในท้องถิ่น จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับและน าไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization: LO) อย่างแท้จริง จากกระแสโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนผ่านในหลายมิติ 
อาท ิการก าหนดเงื่อนไขการปฏิรูประบบราชการอันเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการสร้างธรรมาภิบาลโดยมี
ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการจัดบทบาทของภาครัฐให้เหมาะสมในสังคม รวมถึงการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างระบบการตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใส การมีส่วนร่วม  
ของประชาชนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สมหวัง 
พิธิยานุวัฒน์, 2543)  

กล่าวโดยสรุป บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นคือ การแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามภารกิจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สามารถจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ยังให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ข้าราชการท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องต่าง ๆ และสามารถก าหนดทิศทางในการ
บริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.7 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
กับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า มีผลงานวิจัยที่ศึกษาค่อนข้างน้อย ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ก าลังศึกษานี้ให้มากที่สุด เพ่ือน ามา
ทบทวนวรรณกรรมและสร้างกรอบแนวคิดครั้งนี้  



92 
 

อรนันท์ กลันทปุระ (2546, น. 3) ศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการต่อต้าน
ภาษี กรณีการต่อต้านค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ผลการศึกษา
พบว่า การต่อต้านเกิดจากผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งเป็นผู้ต่อต้านมีความเห็ นว่าวิธีการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะท าให้ผู้ประกอบการโรงแรมต้องแบกรับภาระ
ค่าธรรมเนียมมากเกินไป ทั้งภาระที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค ท าให้เสียเปรียบโรงแรมในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้จัดเก็บหรือจัดเก็บในอัตรา
ที่ต่ ากว่า ในขณะกลุ่มท่ีต่อต้านในบางจังหวัดยังเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดความชอบธรรม
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพราะไม่มีพ้ืนที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีภาพพจน์ที่ไม่มีความ
น่าเชื่อถือ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารท้องถิ่นและส านักการคลังต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ
ว่าการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมนั้นเป็นหน้าที่ของตน ไม่ใช่เป็นการแบกรับภาระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสามารถประนีประนอมในวิธีการ
จัดเก็บและการจัดสรรรายได้ให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดการยอมรับในแนวทาง  
การจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าภายในเขตจังหวัด เช่น น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน 
น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 
โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับ
ก๊าซปิโตรเลียม กรณียาสูบจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
มีอ านาจออกข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นต้น 

ภายหลังจากที่มีการออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และมาตรการที่เหมาะสม และก าหนดบทบาทจากการรับเป็นการรุกได้ทันท่วงทีและสามารถก าหนด 
กลยุทธ์เพือ่น ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา (2554, น. 10-14) ศึกษาการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเสนอว่า การออกแบบประเภทรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีข้อพึงต้องพิจารณา 3 
ประเด็นส าคัญคือ 1) การแบ่งสรรประเภทรายได้ที่เหมาะสมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับรัฐบาลและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 2) ระดับของอ านาจในการจัดการ
รายได้ที่มีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดให้มีมากน้อยเพียงใด อาทิ อ านาจในการ 
ก าหนดอัตรา การก าหนดผู้ที่อยู่ในข่ายการจัดเก็บ รวมถึงการยกเว้นลดหย่อนการจัดเก็บต่าง ๆ  
เป็นต้น และ 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการบริหารจัดการแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยตนเอง มีมากน้อยเพียงใด ภายใต้รูปแบบการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีความสมดุลของทั้งสามประเด็น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีขนาดรายได้ที่เหมาะสมกับการท าหน้าที่ของตนเอง และสามารถจัดการได้ด้วยตนเองเป็นส าคัญ 
ในด้านหลักการส าหรับการออกแบบการก าหนดแบ่งประเภทรายได้ระหว่างรัฐบาลและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถระบุได้เป็นสามหลักการใหญ่ ได้แก่ หลักความมีประสิทธิภาพที่อาศัย
แนวคิดที่ว่าการเงินต้องตามภารกิจ (Finance Follow Functions) หลักรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่ควรที่จะอยู่บนฐานของการเป็นปัจจัยการผลิตหรือเป็นการจัดเก็บที่ท า ให้เกิด 
การบิดเบือนของการใช้ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจและหลักการใช้หลัก Subsidiary ที่อ านาจในการ
หารายได้ควรจะก าหนดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดให้มากท่ีสุด 

ปทิตตา พูลวิริยะ (2553) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ (ภาษี) เข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก เพราะการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะท า
ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้  มีความเข้าใจแนวทางในการจัดเก็บรายได้มากขึ้น 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง อาศัยหลักความเที่ยงตรง ถูกต้อง หรือยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการจัดเก็บรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต 

ดังนั้น การปรับปรุงการด าเนินการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องแก้ไข
ที่การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้มีความรู้ในระเบียบ กฎหมายและ
แผนการปฏิบัติงาน โดยต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน  
ด้วยท่าทีที่เป็นมิตร กระตือรือร้น เต็มใจ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษีให้กับประชาชน 
ปรับปรุงแนวความคิดเห็นของผู้บริหารต่อการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ
กฎหมายให้ประชาชนได้เข้าใจและให้รู้หน้าที่ของตนเอง ตามแนวทางหรือนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี และเสนอให้รัฐบาลกลางปรับปรุงกฎหมายท้องถิ่นให้ทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

ศศิกานต์ จัตุปา (2557, น. 40) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดเก็บภาษี คือ การกระตุ้นให้ผู้เสียภาษีแต่ละกลุ่มปฏิบัติหน้าที่
ทางภาษีอากรได้ถูกต้อง และการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษี ส่วนแนวทางการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรโดยใช้หลักการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1 การเลือกกลุ่มผู้เสียภาษี  
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตุที่ผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ภาษี ขั้นที่  3 ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับ 
การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางภาษีของผู้เสียภาษี ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ความร้ายแรงของปัญหา ขั้นที่ 5  
ตั้งผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ ขั้นที่ 6 การประเมินผลเพ่ือน าไปปรับปรุงกระบวนการ ขั้นที่ 7 น าเครื่องมือ
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มาใช้งานจริงกับผู้เสียภาษี ขั้นที่ 8 เตรียมแผนในการใช้เครื่องมือเพ่ือการบริหารจัดการภาษี และขั้นที่ 
9 เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทผู้เสียภาษีและปัญหาที่เกิดข้ึนโดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ 

วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550จ, น. 102) ได้เสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 1) การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจ่าย 2) การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และ 3) การปรับปรุงขีด
ความสามารถของการคลังท้องถิ่นทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว พร้อมทั้งน าเสนอปัจจัย 
ที่มีผลต่อการพัฒนาสุขภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือ ปัจจัยด้านการเมือง 
ซึ่งมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความเข้มแข็งทางการคลังของท้องถิ่น ได้แก่  การมีสุขภาพ 
ทางการคลังที่เข้มแข็งไม่ได้หมายความถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมมาก ๆ 
แต่ท้องถิ่นไม่สามารถจัดบริการเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าท้องถิ่นมีสุขภาพทางการคลังที่เข้มแข็ ง และการที่ท้องถิ่นมีสุขภาพ 
ทางการคลังที่เข้มแข็งก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีหนี้สินแต่อย่างใด การก่อหนี้เพ่ือมาลงทุนพัฒนา
โครงสร้างขั้นพ้ืนฐานหรือพัฒนาการบริการย่อมมีความจ าเป็นและมีประโยชน์ในระยะยาว ดังนั้น 
การมีสุขภาพทางการคลังที่ดีหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถทางการคลัง
ที่เพียงพอกับความต้องการใช้จ่ายสาธารณะตามความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยนื 

วาสนา ขอนทอง (2553) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร ได้แนวทางที่ส าคัญในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
1) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้ทันสมัย ชัดเจน เพ่ือที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงาน 
มีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2) ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถ
จัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรมไม่มีความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 3) มีมาตรการจูงใจในการให้
ประชาชนเต็มใจช าระภาษี เช่น การจัดท าโครงการภาษีคืนก าไร โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บภาษี เป็นต้น และ 4) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอย่างน้อย 
ปีละครั้ง จากวิทยากรผู้มีความสามารถเฉพาะด้านที่เกี ่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และความรู้อื ่น 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงาน 

วลัยพร ชิณศรี, ไททัศน์ มาลา และวิไลลักษณ์ เรืองสม (2557, น. 14-15) โครงการวิจัยเรื่อง 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ 
ผลการศึกษาพบว่า แม้โครงสร้างรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะคิดเป็นสัดส่วน 
ที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับรายได้ประเภทอ่ืน ๆ ก็ตาม ทว่าในภาพรวมแล้วผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า 
ท้องถิ่นมีความพยายามในการจัดเก็บรายได้และประสบความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้พอสมควร 
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กล่าวคือ การที่ท้องถิ่นมีสัดส่วนจากรายได้ที่จัดเก็บเองในอัตราที่ สูงเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดและ
สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายหรือประมาณการที่ตั้งไว้ โดยมีการออกแบบระบบกลไกในการ
จัดเก็บรายได้ที่ เอ้ือต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการช า ระภาษีและการติดตาม
ประเมินผลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างต้นมีศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และมีความพยายามในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้บนพ้ืนฐานของข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ ด้านกระบวนการจัดเก็บภาษีนั้น พบว่า ท้องถิ่น 
มีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการท างานด้านการจัดเก็บภาษีหลายแห่งมีการริเริ่มการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ มีการจัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจ าปี เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น 
การให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือรับช าระภาษีในช่วง
วันหยุดราชการ การร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ท้องถิ่นบางแห่ง
มีการลดขั้นตอนในการให้บริการช าระภาษี สร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในการช าระภาษีให้ตรงเวลา 
รวมทั้งการเปิดพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้เสียภาษี ส าหรับข้อจ ากัดในการจัดเก็บภาษีนั้น พบว่า 
มีอย่างน้อย 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ยังคงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมในการจัดเก็บ
รายได้ ด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่มีฐานภาษีแคบและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบั น  
ด้านบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและขาดการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ และด้านการรับรู้ของ
ประชาชนส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายภาษี แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บ
รายได้ คือ ด้านการบริหารองค์กร ควรมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้ ด้านโครงสร้าง และกฎระเบียบ ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้านฐานภาษีควรมีฐานภาษีเพ่ิมข้ึนกว่าที่เป็นอยู่ ด้านบุคลากรต้องมีความรู้
ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่สูงยิ่ง และด้านประชาชนควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพ่ือให้
ตระหนักและมีความยินดีที่จะจ่ายภาษี เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ , ชัยสิทธิ์ 
บุณยเนตร, ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย และณรงค์ จุลเพชร (2559, น. 105-107) รายงานวิจัยเรื่อง  
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 29 แห่ง สามารถจัดเก็บรายได้เองเป็นเงิน 3,110 
ล้านบาท ค านวณเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 107 ล้านบาทต่อแห่ง โดยพบว่า มีอัตราการเพ่ิมข้ึนทุกปีระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2553-2558 แหล่งรายได้ส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากภาษีการจ าหน่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง ภาษีผู้เข้าพักโรงแรม ภาษียาสูบ รองลงมาคือ รายได้อันเกิดจากทรัพย์สิน (ดอกเบี้ย) รายได้
จากวิสาหกิจท้องถิ่น และรายได้เบ็ดเตล็ด 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า 
การจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพราะเป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับท้องถิ่นโดยตรง ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้เป็นของตนเอง 
ซึ่งจะสามารถน าไปใช้จ่ายในการด าเนินงานได้โดยอิสระในระดับหนึ่ง โดยมีสภาท้องถิ่นเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมของการใช้จ่ายรายได้ที่ได้รับจากการจัดเก็บภาษี และน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป การที่
รายได้ของท้องถิ่นจะมีมากหรือน้อยนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการภาษี การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่น โดยการก าหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งนโยบายนั้นต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น การก าหนดนโยบายนั้นจะท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได้มีความเข้าใจแนวทางในการจัดเก็บรายได้มากขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพราะว่าการจัดเก็บรายได้ถือเป็นหัวใจส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่น
จะท าทุกวิถีทางในการได้มาซึ่งรายได้ อาทิ การก าหนดนโยบาย ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดมาตรการ 
ที่ชัดเจนในการบังคับใช้ข้อบัญญัติ การลดขั้นตอน มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ด าเนินการตามแผนงาน 
ที่วางไว้ การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ การติดตาม
และตรวจสอบการจัดเก็บรายได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจัดเก็บรายได้  การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือน าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต และการสร้างความมั่นใจและการยอมรับให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
หากแต่ไมส่่งผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น  

ในส่วนการบริหารการจัดเก็บรายได้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องค านึงถึง
ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรเป็นส าคัญ กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรเป็นผู้ก าหนดนโยบาย 
น านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามผลของนโยบาย ทั้งนี ้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหาร จัดการงบประมาณและให้การสนับสนุนการพัฒนางานจัดเก็บรายได้อย่างแท้จริง 
และน ามาใช้ร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
การจัดท าฐานข้อมูลผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ข้อมูลสถานประกอบการค้าน้ ามัน ยาสูบ ข้อมูลสถาน
ประกอบการธุรกจิโรงแรมมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ การออกข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและมาตรการในการจัดเก็บรายได้และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การจัดเก็บรายได้ การช าระภาษี ขั้นตอนการช าระภาษีและการน าส่งเงินภาษีหรือค่าธรรมเนียมให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดเก็บรายได้คือ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ให้ท าหน้าที่ใหบ้ริการและคอยแนะน า และอ านวยความสะดวกด้านวัสดุ
อุปกรณ์ในการให้บริการแก่ประชาชนส่วนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี จะต้องมีความรู้มีความเข้าใจ
ตรงกันว่าเงินที่ประชาชนเสียภาษีไปนั้นท้ายที่สุดแล้วก็กลับมาสู่ท้องถิ่นในรูปแบบของการพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะให้แก่ท้องถิ่น ดังนั้น การศึกษาบทบาทเชิงนโยบายของผู้บริหาร
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ท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ จะสามารถแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและขีดความสามารถของท้องถิ่น 
ในกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ และเป็นความส าเร็จของท้องถิ่นท่ีมีรูปแบบและวิธีการในการ
จัดเก็บรายได้ที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ผ่านมาท าให้ทราบถึง
ความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ การบริหารการจัดเก็บ
รายได้ นโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น และการพัฒนา
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมา และน ามาสู่การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องการมุ่ง
ศึกษาว่าผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทนโยบายกับการจัดเก็บรายได้อย่างไร การบริหารการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์กรอบแนวคิดไว้ดังนี้  

1)  บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ โดยศึกษาข้อเท็จจริง
จากผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารท้องถิ่น ระดับหัวหน้าหน่วยงาน และระดับ
เจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรายได้ 

2)  การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคลากร (Leading) และการควบคุมงาน/ 
การประเมินผล (Evaluating) 

3)  ผลของนโยบาย คือ ความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ รูปแบบและวิธีการ
จัดเก็บรายได้ที่เหมาะสม และอัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น สามารถสรุปกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังภาพ 2.1 
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ภาพที่ 2.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม จึงท าให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษาดังภาพ  ซึ่งกรอบ 
ในการศึกษาดังกล่าว อธิบายได้ว่าบทบาทนโยบายหับการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหารท้องถิ่น จะเริ่ม
ศึกษาจากการก าหนดบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ โดยศึกษาข้อเท็จจาก
ผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ จากนั้นศึกษากระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามหลักการบริหาร POLE ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงาน
บุคลากร และการควบคุมงาน/การประเมินผล เมื่อทราบถึงบทบาทนโยบายและการบริหารจัดการ
แล้ว ก็จะท าให้ทราบถึงความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้  

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดในประเด็นที่ไม่สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ สมรรถนะของ
หน่วยงานที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ พิจารณาจากความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติโดยส่วน
หนึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติว่า 
มีความสามารถในการด าเนินการให้เป็นไปตามที่นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ ทั้งนี้  อาจขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านเงินทุน และปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจน
ปัจจัยด้านวิชาการหรือระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารการคลังท้องถิ่นและ 
การจัดเก็บรายได ้ 
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ในส่วนการควบคุม เป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในการน านโยบายจากผู้บริหารท้องถิ่นไปสู่
การปฏิบัติ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ อาจจะ
ครอบคลุมถึงความสามารถในการวัดความก้าวหน้า หรือผลจากการจัดเก็บรายได้ที่เกิดจากนโยบาย
และแผนงานหรือโครงการ  
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บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

บทนี้ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาจาก
เอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) 
จากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัย โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
วิธีการศึกษาวิจัย การเลือกพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล และข้ันตอนการวิจัย 
 

3.1 วิธีการศึกษาวิจัย 

เนื่องจากกรอบแนวคิดการวิจัยที่กล่าวมาในข้อ 2.8 ที่ผ่านมาประกอบกับวัตถุประสงค์การ
วิจัยสองข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และ 2) เพ่ือศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยน าหลักกระบวนการบริหารงาน POLE ซึ่งมี 4 
ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การบริหารงานบุคลากร (Leading) และการควบคุมงาน/การประเมินผล (Evaluating) 
โดยมุ่งศึกษาข้อเท็จจริงจากผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ  

 
3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  
โดยท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

1)  ข้อมูลจากเอกสารทีเ่กี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติงบประมาณ
ของท้องถิ่น และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี โดยข้อมูลส่วนนี้น ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ 

2)  ข้อมูลจากเอกสารที่ไม่ใช่กฎหมาย ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ 
เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่นและ
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การจัดเก็บรายได้ รายงานการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลผู้ประกอบการค้าน้ ามัน ยาสูบ และโรงแรม คู่มือ
การจัดเก็บรายได ้คู่มือประชาชนส าหรับการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ทั้งใน
เชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ อันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย  

 
3.1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
โดยเป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ (Key Informants Interview) จ านวน 12 คน โดยผู้วิจัยแบ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 1) ระดับผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกองคลัง และผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ และ 3) ระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได ้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด
และจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในปัจจุบัน  

เหตุผลที่ผู้วิจัยมุ่งเก็บข้อมูลจากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งเป็นหลัก 
เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในระดับผู้บริหารท้องถิ่น ระดับหัวหน้าหน่วยงาน และระดับ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ถือเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ เพราะการวิจัยครั้งนี้
มุ่งศึกษาถึงบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ตลอดจนการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้จนน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ทั้งสองแห่ง 

 

3.2 การเลือกพื้นที่ที่ใชใ้นการศึกษา 

โดยการเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารจัดการด้าน 
การจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และรางวัลระดับประเทศ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ในงานนวัตกรรมท้องถิ่นไทย  
จากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และได้รับรางวัลด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการ
จัดเก็บภาษี จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้นแบบ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องของ 
การจัดเก็บรายได้อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ค านึงถึงบริบทพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
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ศักยภาพทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ที่สูง และบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่ น 
ในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 

1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้) 

2)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายาม
ในการจัดเก็บภาษ)ี  

โดยผู้วิจัยเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่ง เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มี
การบริหารจัดการที่ดีด้านการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและมีรายได้สูงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา 

  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสร้างเครื่องมือในการศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนส าหรับการสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1)  เพ่ือให้ได้แบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อเรื่อง ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูล 
จากเอกสารที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการสร้างแบบสอบสัมภาษณ์ 

2)  น าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ขอค าแนะน า ต่อจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไข 

3)  น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว
น ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

4)  ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บข้อมูลจากผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

5)  น าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญตามวัตถุประสงค์ 
 

3.4 วิธีการรวบรวมข้อมูล  

จากการศึกษาตาม ข้อ 3.1 3.2 และ 3.3 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูล
ผ่านเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้นผู้วิจัยได้วางแนวทางในการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
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3.4.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อบัญญัติงบประมาณของท้องถิ่น 

และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี โดยข้อมูลส่วนนี้น ามาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการจัดเก็บรายได้ 
ข้อมูลจากเอกสารที่ไม่ใช่กฎหมาย ได้แก่ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ 

รายงานการประชุมของฝ่ายบริหาร และข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคลังท้องถิ่นและ
การจัดเก็บรายได้ รายงานการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลผู้ประกอบการค้าน้ ามัน ยาสูบ และโรงแรม 
รายงานการประชุม คู่มือการจัดเก็บรายได้ คู่มือประชาชนส าหรับการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ทั้งในเชิงปฐมภูมิและทุติยภูมิ อันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย  
โดยข้อมูลส่วนนี้น ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ในประเด็นเรื่องของการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
ในภาพรวม ขอบเขตแหล่งที่มาของฐานภาษีประเภทต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือใช้ในการพัฒนากรอบแนวคิด
ต่อไป 

 
3.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก  
เป็นการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลส าคัญ (Key Informants Interview) จ านวน 12 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย
ในการจัดเก็บรายได้ และการบริหารการจัดเก็บรายได้ โดยใช้ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สัมภาษณ์ จดบันทึก ใช้เครื่องบันทึกเสียง และมีแบบสัมภาษณ์ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ 
เ พ่ือใช้สอบถามความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและ 
การบริหารการจัดเก็บรายได้ อาทิเช่น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดเก็บรายได้ โดยจะสัมภาษณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น โดยพยายามตรวจสอบความ
สมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ส าหรับการสัมภาษณ์มีลักษณะแบบไม่เป็นทางการ
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเองระหว่างผู้ถูกสัมภาษณ์กับผู้ศึกษา และไม่ให้เกิดความรู้สึกเกร็งหรือเป็น
ทางการมากเกินไป  
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพในรูปแบบพรรณนาเชิงอธิบาย เชิงเปรียบเทียบ 
โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนข้างต้น ได้แก่ การค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
ในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยน าข้อมูล 
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ที่ได้จากการลงพ้ืนที่ในภาคสนาม (Field Research) มาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องที่มุ่งตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ โดยสรุปประเด็นที่ส าคัญเป็น 2 ส่วน คือ 

1)  ประเด็นเก่ียวกับบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ 
2)  ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ตามหลักกระบวนการบริหาร POLE อันน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดเก็บรายได ้
จากผลการศึกษาวิจัยได้น ามาใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาทนโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ โดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการท างานของผู้บริหารท้องถิ่น 3 ระดับ 
ในเรื่องการจัดเก็บรายได้ ตลอดจนวิธีการในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึง
เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ในการน าเสนอแนวทางในการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้พยายามแสวงหาค าตอบโดยพยายามน าเอาข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฎีเพ่ืออธิบายถึงบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ โดยเริ่มต้น
จากการศึกษาข้อมูลทั้งในเชิงเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือสร้างข้อสรุปที่ได้จากการวิจัย
ภาคสนาม  

 

3.6 การตรวจสอบข้อมูล  

ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
 
3.6.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation)  
กล่าวคือ เมื่อได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ จดบันทึกมาแล้ว ผู้ วิจัยได้

ตรวจสอบความถูกต้องเพียงพอ และความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลว่าจะสามารถตอบปัญหาของ
การศึกษาได้อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้าน
ข้อมูล ซึ่งจะท าการพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้มานั้นถูกต้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริง และตอบปัญหา
การวิจัย โดยการตรวจสอบแหล่งข้อมูลพิจารณาในแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป
ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้การตรวจสอบจากแหล่งบุคคลมากที่สุด โดยการ
สอบถามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่มในค าถามเดียวกัน และจากกลุ่มตัวอย่างคนเดียวกัน 
จากแหล่งบุคคลหลาย ๆ คน เพื่อเป็นการยืนยันในข้อมูลที่ได้รับว่ามีความถูกต้องตรงกันหรือไม่  

 
3.6.2 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological 

Triangulation)  
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เป็นการตรวจสอบวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากทั้ง เอกสารที่ เกี่ยวข้องและ 
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลทั้งสองส่วนว่ามีความคล้ายคลึงกันและ 
ความแตกต่างของข้อมูลไปในทิศทางใด เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องในการน าไป
วิเคราะห์สรุปผลต่อไป 

ทั้งนี้ การตรวจสอบข้อมูลจะเริ่มจากการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลก่อนเป็นล าดับแรก
หลังจากนั้นค่อยมาตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเรียงล าดับดังกล่าว  
ก็เพ่ือให้ทราบถึงแหล่งที่มาที่ถูกต้องของข้อมูลแล้วจึงตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้น
ตามล าดับ 
 
 
 



106 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นในบทที่ 3 ว่าการวิจัยจะแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 กรณี โดยผู้วิจัย

ขอน าเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยศึกษาจากบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได้ตามกรอบแนวคิดที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ 2 โดยผู้วิจัยสามารถจ าแนกผลการศึกษา 
ประกอบด้วย  

4.1  ผลการศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
4.2  ผลการศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  
4.3  สรุปความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ 
ในตอนท้ายของส่วนนี้ ผู้วิจัยจะท าการสรุปความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ของกรณีศึกษา 

จากการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และการบริหารการจัดเก็บรายได้ของแต่ละกรณีศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ผลการศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 
2540 โดยมีหน้าที่ในการสนับสนุน ประสาน และให้ความร่วมมือทางราชการกับส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
พัฒนาท้องถิ่น คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดให้มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจาก  
การเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ งจังหวัดโดยจังหวัดนครราชสีมา
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มีรายได้จากการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2557 จ านวน 13,511 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 
ที่มีรายได้ จ านวน 12,794 ล้านบาท จ านวนนักท่องเที่ยว 7,063,059 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 
ที่มีนักเที่ยว จ านวน 6,804,563 คน แต่จ านวนนักท่องเที่ยว เป็นชาวไทย 6,930,725 คน นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 132,334 คน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 1 ,136.57 บาท/คน/วัน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กองแผนและงบประมาณ, 2561, น. 33-34)  

จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคน และรายได้จากการท่องเที่ยว สามารถท า
ให้ท้องถิ่นมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นจากรายได้ที่เข้ามาในจังหวัด เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาภาค
การท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนในจังหวัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

4.1.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บนที่ราบสูงโคราช ละติจูด 

15 องศาเหนือ ลองติจูด 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัด
อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 255 กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 
20,493.964 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12 ,808,728 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.12 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี 
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนก าแหงสงคราม ต าบลในเมือง 

อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทร 044-243878 โทรสาร 044-243878 
Email: Admin@koratpao.go.th Web: koratpao.go.th  

mailto:Admin@koratpao.go.th
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ภาพที่ 4.1  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2563ข). 
 

4.1.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เป็นภูเขาสูง ที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้นและ

พ้ืนที่ลูกคลื่นลอนลึก ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 บริเวณ คือ 
1)  บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใต้ของจังหวัดมีความสูงจาก

ระดับน้ าทะเล มากกว่า 250 เมตร อยู่ในบริเวณอ าเภอปากช่อง อ าเภอปักธงชัย อ าเภอวังน้ าเขียว 
อ าเภอครบุรีและอ าเภอเสิงสาง เทือกเขานี้เป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าล าธารหลายสายที่ไหลไปทาง
ตะวันออกของภาค ได้แก่ แม่น้ ามูล ล าแชะ ล าพระเพลิง และล าปลายมาศ พ้ืนที่ระหว่างเทือกเขา
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลึกและลูกคลื่นลอนตื้น ตอนล่างของหุบเขามีความลาดชัน
ค่อนข้างมาก ท าให้มีการชะล้างพังทลายของหน้าดินในบริเวณนี้ค่อนข้างสูง 

2)  บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ าทะเล 200-
250 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอด่านขุนทด อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอเทพารักษ์ อ าเภอพระทองค า ตอนล่างของ
อ าเภอโนนไทย อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมือง อ าเภอสูงเนิน ตอนบนของอ าเภอปักธงชัยและ
อ าเภอครบุรี อ าเภอโชคชัย อ าเภอหนองบุญมาก อ าเภอจักราช และอ าเภอเสิงสาง ลักษณะพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นลูกคลื่นลอนตื้นยกเว้นบริเวณใกล้เชิงเขามีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลึก พ้ืนที่บางส่วนเป็น
ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย ได้แก่ ล าแชะ ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าน้ ามูล และล าจักราช 
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3)  พ้ืนที่ลูกคลื่นทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 200 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอ าเภอโนนไทย และอ าเภอคง 
ทางทิศตะวันตกของอ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอบ้านเหลื่อม อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอชุมพวง และอ าเภอ 
ล าทะเมนชัยมีลักษณะเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นที่สูงสลับที่นา บางตอนเป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณริมฝั่ง
แม่น้ าล าเชียงไกร และล าปลายมาศ 

4)  บริเวณท่ีราบลุ่มทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
น้อยกว่า 200 เมตร อยู่ในเขตอ าเภอบัวใหญ่ อ าเภอคง อ าเภอโนนสูง อ าเภอประทาย อ าเภอพิมาย 
อ าเภอสีดา อ าเภอบัวลาย และอ าเภอเมืองยาง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนตื้น และมีที่ราบลุ่มบริเวณ
ริมฝั่งแม่น้ า 

4.1.1.3  โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร)  
ภายใต้การบริหารราชการของ ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี โดยครอบคลุมพ้ืนที่เขตปกครอง 
32 อ าเภอ ในการแบ่งงานภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถแบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 9 กอง 1 หน่วย ได้แก่ 1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2) กองแผนงานและ
งบประมาณ 3) ส านักการช่าง 4) ส านักการคลัง 5) กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6) 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7) ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8) กองสาธารณสุข 9) กอง 
การเจ้าหน้าที่ และ 10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

4.1.1.4  สถานการณ์ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
สถานการณ์ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2557-2562 พบว่า มีรายได้ที่มาจากรายได้ที่รัฐจัดสรรให้และแบ่งให้ รองลงมาคือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองตามล าดับ ภาษีที่จัดเก็บเองตามข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 และ
ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 
มาตรา 51 มาตรา 65 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดให้รัฐต้องถ่ายโอนภารกิจในการ
บริหารงานสาธารณะที่รัฐด าเนินการ และต้องจัดสรรภาษี เช่น เงินอุดหนุนและรายได้อ่ืนให้แก่ท้องถิ่น 
จนถึงร้อยละ 35 ของรายได้รัฐบาล ท าให้ท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจให้สอดคล้องกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ การบริหารการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บ
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เองด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการโดยผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ  
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเอง ตลอดจนแหล่งรายได้ที่มาจากภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ เงินอุดหนุน เงินกู้ และรายได้จากทรัพย์สิน เป็นต้น รัฐบาลจะเป็น 
ผู้ก าหนดและแบ่งรายได้ว่าประเภทใดบ้างที่ให้เป็นของท้องถิ่น ในรูปแบบของการจัดให้มีบุคลากร  
ในการด าเนินการออกส ารวจข้อมูลพ้ืนที่ การประชาสัมพันธ์ การติดตามการช าระภาษีในรูปแบบของ
การใช้หลักการจูงใจ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้ค าแนะน า เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างทั่วถึง  

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ และมีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบถึง 32 
อ าเภอ ท าให้มีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม สถานประกอบการค้าน้ ามัน และสถานประกอบการ
ค้ายาสูบเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้จากการจัดเก็บภาษี
ที่จัดเก็บเอง พิจารณาได้จากข้อมูล รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.1  รายได้จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557-2569 
หน่วย : บาท 

รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก.รายได้ภาษีอากร 
หมวดภาษีอากร   
  ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
  ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 

 
 

147,679,416.32 
25,168,514.07 

 
 

152,382,243.36 
25,513,551.06 

 
 

133,828,103.48 
27,270,407.74 

รวมหมวดภาษีอากร 172,847,930.39 177,895,794.42 161,098,511.22 
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 
  ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 

 
 

18,868.00 
3,225,147.73 

0.00 
1,143,281.50 

 
 

17,340.00 
3,160,377.01 

0.00 
906,794.20 

 
 

17,340.00 
3,380,520.51 

0.00 
2,553,241.30 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 4,387,297.23 4,084,511.21 5,488,504.51 
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  ดอกเบี้ย 

 
26,039,183.32 

 
23,757,411.85 

 
12,092,001.05 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 26,039,183.32 23,757,411.85 12,092,001.05 
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  ค่าขายแบบแปลน 

 
900.00 

 
421,700.00 

 
0.00 
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รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 9,411,151.64 747,131.12 663,490.50 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 9,411,151.64 1,168,831.12 663,490.50 
4.หมวดรายได้จากทุน 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
1,509,950.00 

 
2,225,300.00 

  
 600.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 1,509,950.00 2,225,300.00 600.00 
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 214,195,512.50 209,131,848.60 179,343,107.28 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2561; 2563ก). 
 
ตารางที่ 4.2  รายได้จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560-2562 

หน่วย : บาท 

รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ก.รายได้ภาษีอากร 
หมวดภาษีอากร 
  ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
  ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 

 
 

146,280,606.53 
28,978,194.02 

 
 

112,018,136.66 
29,762,344.41 

 
 

115,814,559.02 
30,418,564.09 

รวมหมวดภาษีอากร 175,258,800.55 141,780,481.07 146,233,123.11 
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
  ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 
  ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 
  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
  ค่าปรับการผิดสัญญา 

 
 

17,340.00 
4,184,092.92 

0.00 
12,708,642.71 

 
 

0.00 
5,175,934.31 

11,850.00 
6,369,578.00 

 
 

0.00 
6,057,991.42 

0.00 
3,668,293.60 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 16,910,075.63 11,557,362.31 9,726,285.02 
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
  ดอกเบี้ย 

 
18,941,937.91 

 
30,311,350.87 

 
40,716,095.76 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 18,941,937.91 30,311,350.87 40,716,095.76 
3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
  ค่าจ าหน่ายเศษของ 
  ค่าขายแบบแปลน 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
3,599.50 

0.00 
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รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 969,893.23 1,165,632.52 1,729,433.85 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 969,893.23 1,165,632.52 1,733,033.35 
4.หมวดรายได้จากทุน 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
0.00 

 
0.00 

 
80,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 80,000.00 
รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 212,080,707.32 184,814,826.77 198,488,537.24 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2561; 2563ก). 
 

จากตารางดังกล่าว จะเห็นว่าสัดส่วนร้อยละของการเพ่ิม/ลด รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า  ในปี พ.ศ. 2557 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 214.19 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 
มีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 209.13 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 5.06 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 
มีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 179.34 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 29.79 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 
มีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 212.08 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 32.74 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 
มีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 184.81 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 27.27 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 198.48 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 
13.67 ล้านบาท หากเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นโดยรวมพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
มีรายได้ที่จัดเก็บเองเฉลี่ยปีละ 199.67 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายได้จัดเก็บเองในปี พ.ศ. 2557, 
2558 และปี พ.ศ. 2560 มีรายได้จัดเก็บเองสูงรายได้ที่จัดเก็บเองเฉลี่ย และรายได้ที่จัดเก็บเองต่ ากว่า
รายได้ที่จัดเก็บเองเฉลี่ย ได้แก่ ปี พ.ศ. 2559 , 2561 และปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่า
รายได้ที่จัดเก็บเองจะเป็นสัดส่วนที่น้อยท่ีสุดเมื่อเปรียบกับรายได้ประเภทอ่ืน ๆ ทว่าในภาพรวมนั้นถือ
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความพยายามในการจัดเก็บรายได้ที่ประสบความส าเร็จ 
กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในระยะเวลา 6 ปี ย้อนหลังแล้ว
ปรากฏว่า องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษามีการเพ่ิมข้ึนของรายได้ประเภท
จัดเก็บเอง แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2558 จังหวัดนครราชสีมาจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่
ยืดเยื้อ ปัญหาเศรษฐกิจซบเซาอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปัญหาสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม
ล้นเมืองและนักท่องเที่ยวหดตัว และส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายไดข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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4.1.2 บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ 
จากประสบการณ์จากหลายองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดทั่วประเทศไทยพบว่า ผู้บริหาร

ท้องถิ่นส่วนใหญ่มักมองเพียงการแก้ไขปัญหาด้านการเงินการคลังในระยะสั้น และนิยมใช้มาตรการ
หรือนโยบายในการปรับตัวเพียงเพ่ือเอาตัวรอดแบบปีต่อปี อาทิ การปรับลดรายจ่ายประจ าปี  
การชะลอหรือยกเลิกโครงการที่ไม่เอ้ือประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ ฯลฯ เป็นต้น  (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 
2555, น. 6-7) ในการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิ่นบางคนที่ใช้กรอบการมองในระยะสั้น ๆ อาจส่งผล
กระทบที่รุนแรงตามมาในระยะยาวได้ โดยเฉพาะเรื่องการปรับลดรายจ่ายในระยะสั้นนั้นส่งผลกระทบ
ต่อศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนลดลง 
อันเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีขีดความสามารถในบริหารจัดการบริการสาธารณะ 
มีสาเหตุมาจากการปรับลดรายจ่าย ส าหรับการท าความเข้าใจในบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เกี่ยวกับการคลังท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีฐานคิดที่เหมาะสม  
ในการบริหารงานคลังเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน ทั้งนี้ มีความจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องม ีกล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องประเมินว่าข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอะไรบ้าง และควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ 

โดยทั่วไปนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสามารถก าหนดข้อบกพร่องประกอบด้วยข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย 1) ความเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐบาล 2) การบริหารราชการแผ่นดิน 
3) กฎหมาย 4) ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และ 5) ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือการปรับเปลี่ยน
ความสัมพันธ์ทางการเงินการคลังระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนข้อบกพร่องที่
ก่อให้เกิดปัจจัยภายใน คือ อาจเกิดจากแนวนโยบายการบริหารงานท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความบกพร่อง
การขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความโปร่งใส มิได้ค านึงถึงการรักษาวินัยทางการคลังหรือแม้แต่
ข้อจ ากัดของระบบบริหารงานหรือระบบข้อมูลการเงินการคลังท้องถิ่น  จนท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่
สามารถรับรู้ถึงสถานะทางการเงินการคลังหรือขีดความสามารถที่แท้จริงขององค์กรในการบริหารงาน
และในการรับมือกับข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 

ผู้บริหารท้องถิ่นในปัจจุบันจึงจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าปัจจัยใดที่คาดว่า
จะก่อให้เกิดความบกพร่องต่อการด าเนินงานหรือการให้บริการสาธารณะ การที่จะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการก าหนดนโยบายในการ
บริหารงาน การวางแผน การเตรียมการรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องท าความเข้าใจ 
ในล าดับแรกว่า “ความไม่แน่นอนในการบริหารงานคลังท้องถิ่นเป็นสิ่งที่แน่นอน” ผู้บริหารท้องถิ่น 
ในยุคปัจจุบันต้องปฏิบัติงานภายใต้ความท้าทายและความไม่แน่นอนในด้านต่าง  ๆ โดยผู้บริหาร
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ท้องถิ่นไม่สามารถมองข้ามหรือเพิกเฉยต่อปัจจัยเสี่ยงรอบด้านไปได้ ดังนั้น  ผู้บริหารท้องถิ่นควรมี
ความตื่นตัวและใส่ใจเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนและภาวะวิกฤตที่สามารถเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ในล าดับต่อมาผู้บริหารท้องถิ่นควรมีฐานคิดว่า “การบริหารงานคลังท้องถิ่นต้องมุ่งไปสู่
การพ่ึงพาตนเองในด้านต่าง ๆ ก่อนเป็นล าดับแรก” ส่วนการขอรับความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุน
จากภายนอกเป็นสิ่งจ าเป็นก็ต่อเมื่อปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกินกว่าขีดความสามารถขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีจะแก้ไขเองได้โดยล าพัง 

จากฐานคิดหลักดังกล่าวย่อมกลายเป็นแรงกระตุ้นที่ส าคัญให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุ่งท างานในเชิงรุกและมีความตื่นตัวต่อการเตรียมพร้อม
เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากท้องถิ่นมีแนวทางการท างาน 
ที่หลากหลายก็จะท าให้ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นแสดงความต้องการและส่งผลให้เกิดบริการ
สาธารณะที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานคลังท้องถิ่นภายใต้บริบท
เดิม ๆ ที่มักจะปล่อยให้ปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรุนแรงก่อนแล้วจึงค่อยตามไปแก้ไขหรือการให้
น้ าหนักไปที่การขอรับความช่วยเหลือจากภายนอก โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ลงมือท าอะไรเลยนั้น 
นอกจากจะท าให้การบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตกอยู่ภายใต้ข้อบกพร่อง 
อันเนื่องมาจากการขาดความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการส่งผ่านความ
บกพร่องไปให้แก่ประชาชนในระดับฐานรากที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการบริการสาธารณะจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าประชาชนในกลุ่มนี้มิได้มีทางเลือกในการรับบริการ
สาธารณะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพมากนัก และต้องไม่ลืมว่าในความเป็นจริงนั้นความบกพร่องต่าง ๆ 
มิได้เกิดขึ้นทีละประเภท แต่อาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน และส่งผลกระทบต่อการจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่นได้ตามมาหากปราศจากซึ่งแผนรับมือที่ดีพอการท าความเข้าใจในด้านดังกล่าวนี้  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการบริหารงานคลังท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน 

ในช่วงที่ผ่านมา มีงานศึกษาที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการต่อต้านภาษี กรณี
การต่อต้านค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พบว่า การต่อต้านเกิด
จากสถานประกอบการโรงแรมซึ่งเป็นผู้ต่อต้านมีความเห็นว่าวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะท าให้สถานประกอบการโรงแรมต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมมากเกินไป 
ทั้งภาระที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเห็นว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค 
ท าให้เสียเปรียบโรงแรมในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้จัดเก็บหรือจัดเก็บในอัตราที่ต่ ากว่า ในขณะที่กลุ่ม
ต่อต้านในบางจังหวัดยังเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดความชอบธรรมในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม เพราะไม่มีพ้ืนที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีภาพพจน์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ  
เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารท้องถิ่นและส านักการคลังต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการว่าการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมนั้นเป็นหน้าที่ของตน ไม่ใช่เป็นการแบกรับภาระภาษีและค่าธรรมเนียม 
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แต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสามารถประนีประนอมในวิธีการจัดเก็บและ  
การจัดสรรรายได้ให้กับประชาชนหรือสถานประกอบการให้เกิดการยอมรับในแนวทางการจัดเก็บ
รายได้ที่เหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากการค้าภายในเขตจังหวัด เช่น น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้  
ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสตางค์ส าหรับก๊าซปิโตรเลียม 
กรณียาสูบจัดเก็บเพ่ิมขึ้นได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออก
ข้อบัญญัติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงแรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นต้น (อรนันท์ กลันทปุระ, 
2546, น. 3)  

ภายหลังจากที่มีการออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และมาตรการที่เหมาะสม และก าหนดบทบาทจากเชิงรับเป็นเชิงรุกได้ทันท่วงทีและสามารถก าหนด
กลยุทธ์เพื่อน ามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

กรณีกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเกิดขึ้นได้ในหลาย
ลักษณะภายใต้ภารกิจหน้าที่ ความท้าทาย ข้อจ ากัด และบริบทแวดล้อมในทางการบริหารจัดการ 
ที่แตกต่างกัน ในบางครั้งจ าเป็นต้องบริหารจัดการในเชิงรุก (Proactive Management) โดยการ
ส ารวจประเด็นท้าทายหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ และการก าหนดนโยบายด าเนินงาน 
ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้น ในบางครั้งการจัดการปัญหาต่าง ๆ ในพ้ืนที่
ต้องอาศัยการท างานในลักษณะของการบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องเข้มงวดกับการด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลุล่วง หรือ
ในบางสถานการณ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานเพราะขาดศักยภาพ
ในการท างาน การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยกัน 
(Collaborative Role) ก็สามารถช่วยลดข้อจ ากัดต่าง ๆ ลงได้ (วีระศักดิ์ เครือเทพ, 2550จ)  

อนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นยังมีหน้าที่ในการจัดท างบประมาณ นับได้ว่าเป็นหน้าที่ส าคัญของ
ผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการบริหารงานของไทย การที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้น าในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ในการพิจารณาวางโครงการนโยบายนั้นก็ต้อง
สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณ เพราะว่าแม้มีโครงการหรือนโยบายที่ดีแล้วแต่ไม่มีเงินในโครงการ
นั้น ๆ ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ ฉะนั้นการก าหนดงบประมาณจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เพราะว่างบประมาณนั้นถือเป็นแผนการจัดสรรเงินที่ส าคัญขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด โดยรวบรวมรายได้ที่คาดว่าจะได้รับและรายจ่ายที่ประมาณว่าจะใช้จ่าย อีกนัยยะหนึ่ง
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หมายถึง การบริหารการเงินการคลัง การจัดหารายได้ การก าหนดรายจ่าย การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การบัญชี การตรวจสอบบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ กระบวนการ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดถือเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์แหล่งที่มาของ
รายได้กับรูปแบบในการใช้จ่ายเงิน เพ่ือก่อให้เกิดความสอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ๆ  

ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นมีฐานคิดในการที่จะท าให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามีรายได้ในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในเขตจังหวัด โดยศึกษาข้อเท็จจริงจากบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ทั้ง 3 
ระดับ ต่อไปนี้ 

4.1.2.1  บทบาทนโยบายในระดับผู้บริหารท้องถิ่น 
ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมาที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตพ้ืนที่ จะได้รับชุดข้อมูลความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยการสอบถามถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนจากนั้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นจะน าปัญหาและความต้องการมาก าหนดเป็นนโยบายในการหาเสียงเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง
เมื่อนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วจะน านโยบายที่ตนได้หาเสียงมาบรรจุเป็น
นโยบายเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ กรณีนโยบายนั้นต้องจัดท าเป็นกฎหมาย เช่น ข้อบัญญัติ กฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการเสนอกฎหมายไว้ ตาม
มาตรา 52 ของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  

คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ยึดมั่นอยู่ภายใต้การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อีกท้ัง เป็นนโยบายสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่น
อยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารงานด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความ
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี ้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเข้ารับหน้าที่ในการรับใช้ต่อพ่ี
น้องประชาชนในท้องถิ่นและจัดบริการสาธารณะตามท่ีประชาชนต้องการ สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 1 (สัมภาษณ,์ 27 สิงหาคม 2561) ที่มีความคิดเห็นว่า 

การแถลงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมีความส าคัญมากต่อการบริหารงาน 
ด้วยเหตุผลที่ว่าในการอ่านค าแถลงนโยบายของฝ่ายบริหารในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมานั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงการแสดงจุดยืนของผู้บริหารท้องถิ่น 
ทีม่ีจุดมุ่งหมายหลักในการที่จะพัฒนาท้องถิ่น โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ก าหนดแนวนโยบาย
การบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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พัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน บริหารองค์กรให้ เกิดความคุ้มค่า พัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด ส่งเสริมการกีฬาสู่สากล ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาน 
ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง  

 
นอกจากการแถลงนโยบายการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว  ยังมีการ

ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคือ “การศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม” 
รวมถึงการก าหนดพันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา คือ “พัฒนาการศึกษา
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนารายได้ ของประชาชน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ พัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนากีฬา ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนางาน
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน” ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ 10 นโยบาย 
ได้แก่ 1) นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด าริ 2) นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 3) นโยบายด้าน
การพัฒนาการเกษตร 4) นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 5) นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข 6) 
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7) นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 8) นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9) นโยบายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 10) นโยบายในด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

โดยเน้นการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพ่ือให้รองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ การน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร เพ่ือรองรับการให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการศึกษา อบรม 
การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชนการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการของประชาชน  
ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 2562ก)  

ในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายรัฐบาล (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 
2561-2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2561-2565 
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จากนโยบายทั้ง 10 นโยบาย ซึ่งมีนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามีจุดแข็งที่ส าคัญ ดังนี้  

1)  มีศูนย์ประสานงานจ านวน 32 อ าเภอ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นตัวแทนของประชาชนในเขตพ้ืนที่  

2)  มีงบประมาณเป็นของตนเองและสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเต็มที่  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายให้ความส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้จากการจัดเก็บภาษี

จ านวนมาก  
เช่นเดียวกับ นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ

กีฬา กล่าวคือ มีการบริหารจัดการรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ การบริหารจัดการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์และธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม ฯลฯ ประกอบกับมีสถาน
ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักส าหรับรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก 

จะเห็นได้ว่าประเด็นเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อน
องค์กรจ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารจัดการภายในองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น
งบประมาณที่เป็นรายได้ถือเป็นสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดไม่ได้ โดยการใช้อ านาจของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ของตนเองได้ ผ่านการจัดเก็บภาษีอากรที่
เป็นภาษีและค่าธรรมเนียมที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง นอกเหนือจากภาษีและค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บให้
และจัดสรรให้ ภาษีที่รัฐแบ่งให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาทิเช่น เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจ
หน้าที่ เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมไปถึงการใช้อ านาจต่อท้องถิ่น
ในการกู้ยืมเงินได้ ซึ่งแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดบทบาทเชิงนโยบายในเชิงรุก (Proactive 
Policy) โดยเป็นการปรับตัวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือรับมือกับการเพ่ิมขึ้นของสถาน
ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยเฉพาะในด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ การเงินการคลังและ
งบประมาณ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการปรับตัวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นความท้าทายของผู้บริหารท้องถิ่นในการปรับนโยบาย แผนงานด้านการเงิน  
การคลัง (การจัดหารายได้ใหม่และการปรับลดรายจ่าย) การปรับตัวในด้านกฎหมาย (การตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การเสนอแก้กฎหมาย) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานได้ชัดเจน เช่นเดียวกับการศึกษาของ ไมค์เซล (Mikesell) ที่ศึกษาถึง
การบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายประเทศพร้อมกับตั้ งข้อสังเกตว่า 
การพัฒนานโยบายภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาถึงพ้ืนที่และการบริหารภาษี 
(Local Tax Administration) ซึ่งหมายถึงการพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ทางเทคนิคต่าง ๆ 
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ที่น ามาใช้เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยต้องแสดงให้เห็นว่า นโยบายภาษีคืออะไร 
ผ่านเครื่องมือการบริหารจนกระทั่งผู้เสียภาษีตระหนักและยินยอมจ่ายภาษีตามกฎหมาย องค์กร
ปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างในเรื่องของขนาด ลักษณะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในเรื่ อง
ของการบริหารจัดการการคลังท้องถิ่น จนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดข้อได้เปรียบ ได้แก่ 
การจัดเก็บภาษีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการจ่ายภาษีที่ดีให้กับ
ประชาชนมากกว่าที่จัดเก็บโดยรัฐบาลและการจัดเก็บรายได้ที่มีปริมาณไม่มากนัก เช่น ค่าธรรมเนียม
หรือค่าปรับ รัฐบาลจะมีแรงจูงใจน้อยกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น (John L Mikesell, 2002)  

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า การก าหนดนโยบายการบริหารการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นเกิดจากความพยายามของผู้บริหารท้องถิ่นใน
การปรับตัวด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงที่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ไม่เต็ม
เม็ดเต็มหน่วย การปรับตัวนั้นย่อมไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หากแต่เกิดขึ้นจากตัวผู้บริหารที่ได้
เล็งเห็นความส าคัญของรายได้และตัวแสดงหลักด้านการเงินการคลังในระดับของท้องถิ่นที่ช่วยคิด
ริเริ่มหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส าหรับตัวแสดงที่มีบทบาทหลักในการริ เริ่มหรือผลักดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักการคลัง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงาน ในปัจจุบัน 
ตัวแสดงเหล่านี้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายการบริหารการจัดเก็บรายได้ กระบวนการบริหาร  
การคลัง นับตั้งแต่การริเริ่มการผลักดัน การบังคับใช้ และการติดตามผลการใช้กลยุทธ์การปรับตัว 
ในด้านต่าง ๆ  

ในส่วนของกระบวนการท างานของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ มีการมอบ
อ านาจในการบริหารงานตามล าดับชั้นบังคับบัญชา มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน องค์ประกอบที่
ส าคัญคือ ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีนโยบายและ/หรือความตั้งใจที่จะ
ผลักดันการพัฒนารายได้ท้องถิ่นของตนเองอย่างจริงจัง เพราะหากขาดซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ การจะน า
ประเด็นทางภาษีอากรไปสื่อสารและท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนหรือสถานประกอบการเกิดการ
ยอมรับย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ในข้ันพื้นฐานนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการมีนโยบายที่ชัดเจนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและเป็นโจทย์ที่ยอมรับร่วมกันจากฝ่ายต่าง ๆ 
ทั้งจากผู้บริหารฝ่ายการเมือง บุคลากรฝ่ายประจ า และกลุ่มผู้น าชุมชนหรือภาคเอกชน ต่อจากนั้น 
มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลส าเร็จของการพัฒนารายได้ให้ชัดเจนจะได้ใช้เป็นเครื่องมือก ากับ
ทิศทางการด าเนินการให้สอดคล้องกัน  
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ในระดับนโยบายนั้นผู้บริหารท้องถิ่นและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งส่ง
สัญญาณผ่านการก าหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนารายได้ท้องถิ่นอย่างจริงจัง และอาจเพ่ิมมาตรการ
จูงใจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนารายได้ท้องถิ่น อาทิ การให้รางวัลจูงใจ ดังแนวนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่า คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะต้องมีรายได้ในส่วนที่จัดเก็บ
เอง ประเภทภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ส าหรับการวางนโยบายการบริหารงานนั้นต้องมีแผนการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมมเีป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติไว้ด้วย อีกทั้ง เป็นนโยบาย
สานต่อนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นโดยตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารงานด้วย
หลักการบริหารจัดการที่ดี ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้สร้างความเป็น
ธรรมในระบบการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา สอดคล้องกับความเห็น
ของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความคิดเห็นว่า 

การก าหนดนโยบายในการบริหารงานท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ในส่วนของกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการในการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
การบริหารราชการนั้นอาจได้รับการแนะน าและข้อคิดเห็นจากสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือข้าราชการประจ าในต าแหน่งอ่ืน ๆ ด้วย 
ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานในท้องถิ่นเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาและก าหนดนโยบายแล้วก็เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความเห็นชอบ
ตามล าดับต่อไป (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ,์ 27 สิงหาคม 2561) 

 
จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นสรุปได้ว่าเมื่อพิจารณาการบริหารจัดของการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแล้ว จะต้องค านึงถึงงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการ 
โดยผู้บริหารท้องถิ่น ฝ่ายบริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ต้องร่วม
ก าหนดแนวทางในการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือเป็นไปตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับงานการจัดเก็บรายได้นั้นฝ่ายพัฒนารายได้รับผิดชอบในการ
จัดเก็บรายได้ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดไว้และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นโดยที่
รายไดข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเพ่ิมข้ึนพร้อมกับจ านวนสถานประกอบการตามล าดับ  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงน าหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) มาใช้ในการบริหารการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น มีรายละเอียดดังที่  
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1)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) กล่าวคือ การบริหารการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการตามหลักกฎหมาย ด้วยการบังคับใช้ กฎ 
ระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการออกข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้ในการเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือให้สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายก าหนด โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ
ตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงหลักความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะที่ผู้อ านวยการ
ส านักการคลังท าหน้าที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
รายได้ให้เป็นไปเพ่ือความเรียบร้อย 

2)  หลักคุณธรรม (Ethics) กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้โดยยึดมั่นในความถูกต้อง มีระเบียบรองรับ สนับสนุน 
ให้บุคลากรมีความขยัน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานในทุกระดับ อีกทั้ง มีการจัด
อบรมให้กับบุคลากรในด้านการเงินการคลังท้องถิ่น  

3)  หลักความโปร่งใส (Transparency) กล่าวคือ การด าเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนผู้เสียภาษี มีกระบวนการที่ให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความถูกต้องความชัดเจน 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อลดการทุจริตและสถานประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

4)  หลักการมีส่วนร่วม (Participation) กล่าวคือ ส านักการคลังเปิดโอกาส
ให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น 
การให้ข้อมูลการช าระภาษีและการรับบริการช าระภาษี การตรวจสอบติดตามเงินภาษีที่ประชาชนเสีย
ภาษี ตลอดจนให้บุคลากรและสถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารการจัดเก็บรายได้
และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ เป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และหรือคณะท างานโดยให้
ข้อมูล ความคิดเห็น แนะน า ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ งาน ขณะเดียวกันผู้บริหารและ
บุคลากรได้ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
ร่วมกันได้ทันท่วงที  

5)  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) คือ ผู้บริหารท้องถิ่นและ
บุคลากรทุกคนให้ความส าคัญกับการบริหารงานท้องถิ่นเป็นล าดับต้น ๆ เพราะว่าบุคลากรทุกคน 
มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละส่วนที่ต่างกัน ในส่วนการจัดเก็บรายได้บุคลากรทุกฝ่ายบูรณา
การท างานร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลหรือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น หรือใช้วิธีการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบ
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ข้อมูลผู้เสียภาษีท้องถิ่นให้เกิดความครบถ้วน (Tax Database Collaboration) โดยส านักการคลัง
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

6)  หลักความคุ้มค่า (Value for Money) กล่าวคือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาใช้หลักความคุ้มค่าในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการออกส ารวจสถานประกอบการรายเก่า
และรายใหม่ การออกสุ่มตรวจพ้ืนที่ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอทั้ง 32 แห่ง รวมถึงการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด ดังตาราง 4.3 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.3  ลักษณะการบริหารจัดการในการจัดเก็บรายได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

อบจ. ลักษณะการบรหิารจดัการในการจัดเก็บรายได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
นครราชสมีา 

 

                หลักความโปร่งใส                                     หลักนิติธรรม                                                                                             
 

    หลักธรรมาภิบาล             
  หลักความคุ้มคา่               ในการบริหาร                หลักคุณธรรม 

    การจัดเก็บรายได ้
   
             หลักการมีส่วนร่วม                                     หลักความรับผิดชอบ 

 
สรุปได้ว่า การก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นมีความชัดเจน และแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมทั้งเพ่ิมความคล่องตัว
ในการบริหารการคลังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 
(Guidelines) รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานประจ าในแต่ละอ าเภอเพ่ือรับบริการประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีและยังให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานในลักษณะ Pre-audit โดยคู่มือนั้นได้ก าหนดขอบเขต
หน้าที่และแนวทางปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็น
แนวทางในการด าเนินภารกิจ โดยเฉพาะการช าระภาษีของประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ตรงกัน ในขณะเดียวกันมีการส่งเสริมให้มีเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ของตนเอง และสนับสนุนให้มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อยู่เสมอ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บ
รายได้ให้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย ตลอดจนปรับหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้
สอดคล้องกับปริมาณภารกิจและความต้องการใช้จ่ายแทนการพิจารณาเฉพาะจากจ านวนประชากร
เพียงอย่างเดียว 
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รวมถึงเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม
นโยบายนั้นให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11 
(สัมภาษณ,์ 1 กุมภาพันธ์ 2562) ให้ความเห็นว่า  

ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีข้อมูลในเชิงพ้ืนที่เป็นของตนเอง ได้แก่ ข้อมูล
สถิติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคล ข้อมูลรายได้ที่ส านักการคลังด าเนินการ
จัดเก็บเองทั้งหมด 3 ประเภท ข้อมูลจ านวนสถานประกอบการหรือข้อมูลสถานประกอบการ 
รวมถึงข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุกเดือน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานทุกคนต้องทราบว่า การจัดเก็บรายได้ ทั้งหมด 3 ประเภท 
อยู่ในระดับใด สถานะทางการคลังของท้องถิ่นเป็นอย่างไร เมื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจะน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการออกสุ่มตรวจ
พ้ืนที่ศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอ ทั้งหมด 32 
ศูนย์ โดยออกส ารวจสถานประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ ขณะเดียวกันการส ารวจ
สถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่ต้องเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่เลือกปฏิบัติกับสถาน
ประกอบการรายใดรายหนึ่งเพ่ือลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้รายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นทุกปี  

 
แต่ในทางปฏิบัติแล้วกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ยังต้องอาศัยการประเมินสถานการณ์บริบทสภาพแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่ 
สภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อาจจะก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถจัดเก็บรายได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับแนวทางในการปรับตัว
ทางการคลังและให้สามารถน ามาตรการต่าง ๆ ออกมาใช้ได้ โดยเฉพาะมาตรการทางด้านรายได้ อาทิ 
การขยายฐานภาษี หรือ การเพ่ิมอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมตามสถานการณ์ ฯลฯ เป็นต้น 

รายได้ที่จัดเก็บจากภาษีและค่าธรรมเนียมจะถูกน ามาใช้ในการจัดบริการสาธารณะที่
มีความเป็นธรรมตามหลักการแลกเปลี่ยนโดยสมัครใจ เป็นการก าหนดให้ประชาชนผู้ที่รับประโยชน์  
จากการจัดบริการสาธารณะต้องเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการประเภทนั้น ๆ 
ในทางปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดบริการสาธารณะตามท่ีประชาชนต้องการให้คุ้มค่าและ
ทั่วถึงกับเงินภาษีท่ีประชาชนจ่ายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

โดยปกติแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะระดมทุนหรือทรัพยากรจาก
ประชาชนในรูปของภาษีอากรซึ่งมีลักษณะเป็นการบังคับจัดเก็บ (Compulsory) โดยที่ประชาชนใน
ฐานะผู้เสียภาษีไม่จ าเป็นต้องได้รับประโยชน์กับสัดส่วนเดียวกับจ านวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย แม้ว่า
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีอ านาจบังคับจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายก าหนด แต่ทว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเองก็ประสบปัญหา และน าไปสู่การจัดเก็บรายได้ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ซึ่งปัญหาหลักที่พบจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ  

1)  ปัญหาการบริหารการจัดเก็บภาษีอากร (Tax Administration) ของ
ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

2)  ปัญหาการไมย่อมรับจากประชาชนในการเสียภาษีอากร  
จากปัญหาทั้งสองประการนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน โดยปัญหาในการบริหาร

จัดเก็บภาษีอากรเป็นผลมาจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมายังไม่มีระบบการบริหาร
การจัดเก็บ การติดตามข้อมูลสถานประกอบการ จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาประสบปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษี ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5 (สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2561) ได้กล่าวว่า  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามี พ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีขอบเขตการปกครอง
มากถึง 32 อ าเภอ ท าให้มีบุคลากรที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดเก็บรายได้มีจ านวนจ ากัด 
อาจต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมพอสมควร ประกอบกับระยะทางที่
ห่างไกลท าให้การเข้าถึงสถานประกอบการเป็นไปด้วยความยากล าบาก ท าให้ขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดเก็บภาษีถูกจ ากัดตามไปด้วย ในส่วนระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นยังไม่เป็น
ปัจจุบัน กล่าวคือ ข้อมูลสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการเพ่ิมขึ้นและลดลงทุกปี ท าให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาไม่สามารถติดตามการจัดเก็บภาษีได้อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ทั้งยังมีสถานประกอบการหลายแห่งที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ และภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน พบว่า การช าระภาษขีองสถานประกอบการขนาดเล็กบาง
แห่งที่มีสถานประกอบการเป็นผู้สูงอายุและอาศัยอยู่เพียงล าพังท าให้เป็นการยากที่จะ
เดินทางไปช าระภาษีและท าให้สถานประกอบการรายดังกล่าวค้างช าระภาษีเมื่อส านัก 
การคลังลงพ้ืนที่ เ พ่ือไปรับบริการและให้บริการแก่สถานประกอบการ ท าให้สถาน
ประกอบการยินดีที่จะน าส่งเงินภาษีทุกบาท ทุกสตางค์ เป็นประจ าทุกเดือน ถึงแม้ว่าจะเสีย
ค่าปรับแต่สถานประกอบการก็ยินยอม เพราะเห็นว่าการที่เสียค่าปรับนั้นสถานประกอบการ
มองว่าจะได้ไม่เสียเวลา เสียค่ารถหรือเสียค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางมายังส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาหรือศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาประจ าอ าเภอทั้ง 32 ศูนย์ สถานประกอบการจึงตัดสินใจที่จะเสียค่าปรับเพ่ือ
แลกกับภาระท่ีจะต้องเสียระหว่างการเดินทางมาช าระภาษี 
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ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของสถานประกอบการรายใหม่และการปิดกิจการของสถาน
ประกอบการรายเก่านั่นส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจาก
แหล่งที่มาของรายได้ลดลง ประกอบกับสถานประกอบการรายใหม่ยังไม่เข้าสู่ระบบ ท าให้การน าส่ง
เงินภาษแีละค่าธรรมเนียมให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท าได้ไม่ต่อเนื่อง 

ในส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่นถือเป็นปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาอยู่มาก เพราะว่าประชาชน  
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  จนส่งผล 
ในด้านลบต่อการยอมรับทางการเมือง และการบริหารงานของท้องถิ่น ส่งผลให้ความเต็มใจในการเสีย
ภาษีท้องถิ่นลดน้อยลงไปด้วย จึงเป็นความท้าทายความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่นในการเพ่ิม 
ขีดความสามารถทางการคลังประการหนึ่ง คือ การปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การปรับ
อัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่าง
เต็มเม็ดเต็มหน่วยและเพียงพอ 

4.1.2.2  บทบาทนโยบายในระดับหัวหน้าหน่วยงาน 
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ผู้บริหาร

ในระดับหัวหน้าหน่วยงานมีบทบาทในด้านการจัดเก็บรายได้ ดังนี้ 
1)  ก าหนดมาตรการในการจัดเก็บรายได ้ 
หัวหน้าหน่วยงานตั้งแต่ระดับผู้อ านวยการส านักการคลัง ผู้อ านวยการส่วน

บริหารงานคลังร่วมกันก าหนดและสร้างมาตรการในการจัดเก็บรายได้และแนวทางอ านวยความ
สะดวกแก่สถานประกอบการในการใช้บริการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยก าหนดมาตรการ 
ในการด าเนินงาน กล่าวคือ จัดท าโครงการออกสุ่มตรวจนิเทศงานให้แก่สถานประกอบการทั้งรายเก่า
และรายใหม่ รวมถึงสถานประกอบการที่ค้างช าระภาษีและค่าธรรมเนียม การออกหน่วยบริการ
เคลื่อนเพ่ือสุ่มตรวจการรับเงินตามศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจ าอ าเภอ จ านวน 32 ศูนย์ ตลอดจนการจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ซึ่ง
มาตรการในการจูงใจให้ประชาชนหรือสถานประกอบการน าส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดเป็น 3 มาตรการ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7 (สัมภาษณ์, 27 
สิงหาคม 2561) ให้ความเห็นว่า 

อธิบายว่า มาตรการที่ 1 มาตรการในการประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือ 
ในการช าระภาษีของประชาชนผู้เสียภาษี พร้อมทั้งการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีที่ค้างช าระให้ถูกต้องครบถ้วน โดยการออกหน่วยบริการเคลื่อนเพ่ือสุ่มตรวจ 
การรับเงินตามศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอ 
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จ านวน 32 ศูนย์  กล่าวคือ จัดท าเป็นโครงการออกสุ่มตรวจนิ เทศงานให้แก่สถาน
ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงสถานประกอบการที่ค้างช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม การออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือสุ่มตรวจการรับเงินตามศูนย์ประสานงานประจ า
อ าเภอ ออกสุ่มตรวจสถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่และจัดอบรมเจ้าหน้าที่คนเก่า
และคนใหม่ ประจ าศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ า
อ าเภอทั้งหมด 32 ศูนย์ โดยจัดสรรเจ้าหน้าที่ตามขนาดของพ้ืนที่ ทั้งนี้ การรับเงินจาก
ผู้ประกอบการที่มาช าระภาษีและค่าธรรมเนียมในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะต้องน าส่งเงินมาที่
ส านักการคลัง ซึ่งเงินทุกบาทต้องน าเงินส่งเข้าธนาคาร สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ 

มาตรการที่ 2 จัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ส าหรับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับ
การอบรม เช่น คู่มือการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ คู่มือ
การปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจากการค้าน้ ามัน 
และคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก 
ในโรงแรม เป็นต้น 

มาตรการที่ 3 จัดอบรมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการปีละ 1 ครั้ง กล่าวคือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดประชุมสัมมนา โดยเชิญสถานประกอบการ
สถานบริการน้ ามันในเขตจังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่จากกรมสรรพสามิตและหน่ วยงาน
ท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบายว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่และความตั้งใจที่จะพัฒนารายได้
และจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งตอบข้อสงสัยของผู้ค้าน้ ามัน เช่น เรื่องความซ้ าซ้อนของภาษี
เกี่ยวกับน้ ามันเชื้อเพลิง การอธิบายให้เข้าใจว่ารายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเข้าคลัง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดการจะตอบแทนกลับไปยังประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
อาทิเช่น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเรียกประชุมผู้บริหารท้องถิ่นระดับล่าง 
ในจังหวัด เพ่ือสะท้อนปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น กล่าวคือ เมื่อท้องถิ่นขนาดเล็ก
เขียนเสนอของบประมาณในการจัดท าโครงการการปรับปรุงถนนหนทาง ระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่าง โดยที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถเสนอโครงการมายังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบแล้วจะจัดสรรงบประมาณไปยัง
ท้องถิ่นท่ีเสนอโครงการนั้น ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และท าให้เกิดการยอมรับและ
ความร่วมมืออันดีจากสถานประกอบการที่จ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในเขตจังหวัด 
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2)  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได ้ 
ในส่วนของการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้  หัวหน้า

หน่วยงานเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของฝ่ายพัฒนา
รายได้ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ
เจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอ 
จ านวน 32 ศูนยโ์ดยก ากับดูแลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ของฝ่ายพัฒนารายได้ ได้แก่ ภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ 
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3)  ติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้บริหารในระดับหัวหน้าหน่วยงานท าหน้าที่ในการติดตามผลการจัดเก็บ

รายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึงติดตามงานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ตามศูนย์
ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอให้เป็นไปตามเป้าหมายและ 
เป็นปัจจุบัน 

4)  ควบคุมและประเมินการปฏิบัติงาน  
นอกจากการติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดท าค าสั่งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้าส่วน
การคลัง มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรับ
ช าระภาษี รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ก ากับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น แนวทางและแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีการติดตามประเมินผลการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี เช่น 
กระบวนการสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีที่มารับบริการ 
ในบางขั้นตอนหรือทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดเก็บรายได้ ผู้อ านวยการส านักการคลังท าหน้าที่ในการควบคุมและประเมินผลดังกล่าวโดยแยก
เป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ด้านการปฏิบัติการ 
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(1)  ผู้อ านวยการส านักการคลังและผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลังท า
หน้าที่ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้จัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 

(2)  ผู้อ านวยการส านักการคลังและผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
ก ากับดูแลติดตาม การเร่งรัดการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและรายได้ต่าง ๆ ที่ค้างช าระเพ่ือให้
การด าเนินการถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

(3)  ผู้อ านวยการส านักการคลังและผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง
ก ากับดูแลตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้เกิด 
การด าเนินการถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และค าสั่ง 

(4)  ผู้อ านวยการส านักการคลังควบคุม และดูแลการจัดเก็บข้อมูลสถิติ 
เอกสาร ใบส าคัญ และรายงานทางการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และ 
เป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิงการด าเนินการต่าง ๆ ทั้งการจัดเก็บรายได ้ดังนี้  

(4.1)  ควบคุม ก ากับ ดูแลและตรวจสอบการจัดท าบัญชีและ
ทะเบียนการจัดเก็บรายได้สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
ข้อมูลมีความถูกต้อง  

(4.2)  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลใหม่  ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

(4.3)  ศึกษาวิเคราะห์ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการ
จัดเก็บภาษแีละค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(4.4)  จัดท ามาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  

(4.5)  วางแผนและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
ด้านการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้มีงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

ด้านการก ากับดูแล 
(1)  ก ากับดูแลตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  ควบคุมก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้

เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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(3)  วางแผนประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ด้านการบริการ 
(1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บ

รายได้ที่มีความซับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถานประกอบการ 
ที่สนใจ 

(2)  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเสียภาษีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิดความเข้าใจในการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม 

(3)  ท าหน้าที่ประสานงานในระดับหน่วยงานภายในสถานประกอบการ
เพ่ือขอความร่วมมือในงานจัดเก็บรายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ  
การท างานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

ภายใต้แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กล่าวคือ รายได้ต้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนารายได้จึงได้ด าเนินจัดท าโครงการ/งาน/กิจกรรมงาน ควบคุม
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในส่วนที่จัดเก็บเองของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดคะแนนเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จของการรับเงินภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในส่วนที่
จัดเก็บเอง ตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้ 

คะแนน ผลส าเร็จของงานเทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ) 
0.5 ไม่ถึงร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
1 ตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
1.5 ตั้งแต่ร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2 ตั้งแต่ร้อยละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
2.5 ตั้งแต่ร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
3 เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
เกณฑ์การให้คะแนนก าหนดคะแนนเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ

ความส าเร็จ (Milestone) ตามเป้าหมายแต่ละระดับ รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงระดับของความส าเร็จ (Milestone) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับของความส าเร็จ (Milestone) 
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนท่ี 6 

0.5 /      
1 / /     

1.5 / / /    
2 / / / /   

2.5 / / / / /  
3 / / / / / / 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงานที่ต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 ควบคุมการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมาให้กับสถานประกอบการค้าน้ ามัน สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมรายใหม่ให้น า
เงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ขั้นตอนที่  2 ควบคุมการเร่งรัดติดตามสถานประกอบการค้าน้ ามัน 
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รายค้างให้น าเงินภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

ขั้นตอนที่ 3 ควบคุมการตรวจสอบแบบยื่นรายการช าระภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก 
ในโรงแรม 

ขั้นตอนที่ 4 ควบคุมการตรวจสอบการรับเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 

ขั้นตอนที่ 5 ควบคุมการจัดทะเบียนคุมรายได้ประเภทภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก 
ในโรงแรมให้เป็นปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 6 ผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมและตรวจสอบการรายงานรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประเภทภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน 
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจ าเดือน 

ส าหรับหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน ได้แก่ (1) หลักฐานทะเบียนคุม
เงินรายได้ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ



131 
 
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (2) สรุปรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
และ (3) รายงานผลการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

จากข้อมูลข้างต้น หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
รายได้ ท าหน้าที่ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการร่วมกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การท างานของเจ้าหน้าที่ โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างมาตรฐานและวิธีในการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (โครงการ/งาน/กิจกรรม) และพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ (สมรรถนะ) ที่มีความชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของตนเอง 
ซึ่งในการประเมินนั้นผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลังเป็นผู้ประเมินผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะ
ก าหนดน้ าหนักเป้าหมายตัวชี้วัด น้ าหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานในแต่ละ
สมรรถนะในการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกันตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน จนสิ้นสุดการ
ประเมิน 

นอกจากการควบคุมและประเมินการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของส านักการคลัง โดยแบ่งมิติการประเมินผล
ออกเป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ พบว่า ผลส าเร็จของการจัดเก็บ
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี โดยประเมินจาก
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ พิจารณาจากผลส าเร็จการจัดเก็บรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ 
ค่าภาษี และค่าธรรมเนียม แล้วน าจ านวนรายมาเปรียบเทียบสัดส่วนกับจ านวนรายทั้งหมดในทะเบียน
คุมภาษี หรือข้อมูลจากแผนที่ภาษี ซึ่งผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ในการ
จัดเก็บรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองเมื่อเทียบกับทะเบียนคุม ผู้ช า ระภาษี เพ่ิมขึ้น
จากทะเบียนคุมเกินร้อยละ 5  

มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า มีการให้บริการประชาชนในช่วง
วันหยุดราชการ หรือ นอกเวลาราชการ หรือ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ซึ่งด าเนินการประเมินผล
ข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากผลการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
(วันเสาร์หรืออาทิตย์) หรือนอกเวลาท างานปกติในรอบปีที่เสนอขอรับการประเมิน เช่น ค าสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่ประกาศประชาสัมพันธ์ แบบค าร้องยื่นเรื่องต่าง ๆ รูปถ่าย และฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้วยโครงการให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวันของส านักการคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว3791 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547 เรื่อง โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการ 
เชิงรุก กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีศูนย์บริการร่วม เพ่ือท า
หน้าที่ในการรับค าร้องค าขออนุมัติ/อนุญาต ให้ข้อมูลและบริการอ่ืน ๆ แก่ประชาชนในงานบริการที่
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อยู่ในอ านาจหน้าที่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการขอรับบริการได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว เช่น รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ การขออนุญาตก่อสร้าง 
และการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ส านักการคลังได้เล็งเห็นความส าคัญของการให้บริการ งานด้านการจัดเก็บ
รายได้ ได้แก่ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมภาษียาสูบ และ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวเพ่ือ
ให้บริการประชาชนที่จะมาช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียม
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ภาษียาสูบ ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก 
ในโรงแรม และเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ในช่วงระยะเวลาช าระตามที่กฎหมาย
ก าหนดในเวลาพักกกลางวัน รายละเอียดตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ที่ 4450/2562 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานโครงการให้บริการ
ประชาชนช่วงพักกลางวันของส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ พบว่า มีการด าเนิน 
การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยพิจารณาจากที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ยื่นเสนอ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาท้องถิ่น อีกทั้ง การบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เช่น งบแสดงฐานะทางการเงินองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยแสดงยอดจ านวนประกอบ 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร พบว่า มีการประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร 
หลักฐานต่าง ๆ พิจารณาจากการจัดทานโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลโดยพิจารณาเชิงคุณภาพ ดังนี้ (1) มีกระบวนการการจัดท าการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก 
(SWOT) ตลอดจนการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์กร (2) มีนโยบายด้านโครงสร้าง 
การบริหารนโยบายเกี่ยวกับผลผลิตหรือประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคล  (3) มีนโยบายด้าน
อัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาภายใต้
กรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563) ได้มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
เช่น นักบริหารงานการคลัง (หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน)  นักบริหารงานการคลัง 
ระดับกลาง (ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ) นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงิน) 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายการเงินบัญชี) และนักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้) สังกัดส านักการคลัง และ (4) มีนโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

5)  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้อ านายการส านักการคลังหรือผู้อ านวยการส่วนพัฒนารายได้ ร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอ ได้ด าเนินการ
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เร่งรัดจัดเก็บรายได้ จัดท าทะเบียนคุมรายได้ทุกประเภท จัดท าสถิติและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
ในแต่ละเดือน เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น ผ่านที่ประชุมฝ่ายบริหารประจ าเดือน เพ่ือให้ทราบถึง  
ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และทราบถึงอัตราการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมของสถาน
ประกอบการในแต่ละประเภทอีกด้วย ส าหรับการเปิดเผยข้อมูลรายได้เพ่ือให้ประชาชนทราบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
การตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 10 การตรวจ
เงิน ข้อ 100 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี 
การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 76 ให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังจัดท างบแสดงฐานะทางการเงินในระบบ และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศส าเนา งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอ่ืน ๆ โดยเปิดเผย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจึงได้มีการประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะ
การเงินและงบประกอบอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่ฝ่ายการบัญชี ส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลังได้ประกาศ
งบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบแล้วนั้น 
ส านักการคลังได้ส่งประกาศงบแสดงฐานะการเงินให้กองแผนงานและงบประมาณ (ฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ) เพ่ือน าเข้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

4.1.2.3  บทบาทนโยบายในระดับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้  
จากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลัง งานการจ่าย การรับ การส่งเงินและเก็บ
รักษาเงินเก็บเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญฎีกา ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอ่ืน ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท า
งบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงิน
รายได้ และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ เบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานท า
งบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานพัฒนารายได้ การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ภาษีและค่าธรรมเนียม
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยมี
ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง 8) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการและก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ และฝ่ายพัฒนารายได้  

ส าหรับฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบงาน 2 ส่วน คือ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้และ
งานพัฒนารายได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้  
รับผิดชอบงานจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-LAAS) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานรับเงินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนคุมรายได้ต่าง ๆ งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ทั้งหมด 32 อ าเภอ งานจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ ามัน ทั้งหมด 32 อ าเภอ งานจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้ค้ายาสูบ ทั้งหมด 32 อ าเภอ งานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินทุกประเภทงานติดต่อประสานสถาน
ประกอบการ/จัดอบรม/สัมมนาแก่สถานประกอบการทั้ง 3 ประเภท งานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้ตามเป้าหมาย งานออกเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในพ้ืนที่งานประมวลข้อมูล e-LAAS และ e-plan งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ติดตามให้ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้เป็นปัจจุบันงานทะเบียนคุมรายไดแ้ละงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ 2 งานพัฒนารายได ้
รับผิดชอบงานจัดท าบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-LAAS) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนารายได้และหาแหล่งรายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดไว้
งานสถิติและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับรายได้ งานติดตามข้อทักท้วงและปฏิบัติตามข้อแก้ไขของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน งานประสานแผนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บภาษี งานควบคุม
ใบเสร็จรับเงินทั้งหมด งานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี งานประมวลข้อมูล e-LAAS และ 
e-plan และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 

จากแผนงานดังกล่าว จะช่วยให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายการบริหารราชการ
ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น ดังนั้น ฝ่ายพัฒนารายได้จึงเป็นส่วนราชการที่จะต้องน านโยบายไปปฏิบัติ
ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติของฝ่ายพัฒนารายได้นั้นด าเนินการ  
โดยการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้การเร่งรัดการจัดเก็บ
รายได้ภาษี และการพัฒนารายได้  

จากการศึกษาเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบว่า เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8  
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด้วยการก าหนดตัวชี้วัด KPIs (Key Performance 
Indicators) ที่สามารถวัดได้ (Measurable) มิติตัวชี้วัดผลลัพธ์ วัดจากคุณภาพที่ไดรับ (Quality) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ คือ จ านวน/ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถวัดได้จริงจากกลุ่มเป้าหมาย จากการด าเนินโครงการพบว่า โครงการ
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บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามที่ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองแผนงานและงบประมาณ, 2561, น. 50-51)  

1)  โครงการอบรมสัมมนาสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือให้ผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา มีความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกต้อง (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (3) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
พัฒนาท้องถิ่นท าให้สถานประกอบการเกิดความรักหวงแหนท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจ และ (4) 
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบกับสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรมการด าเนินการคือ การจัดอบรมให้แก่ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม 
หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน สถานประกอบการค้าน้ ามัน ก๊าซฯ และสถานประกอบการค้ายาสูบในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์คือ สถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้ทราบและเข้าใจ
ถึงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและปฏิบัติตามข้อบัญญัติ ท าให้การจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และสามารถน า
เงินภาษีท่ีจัดเก็บได้น ามาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง 

2)  โครงการพัฒนารายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้มี
วัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือเป็นมาตรการจูงใจ สร้างความประทับใจแก่สถานประกอบการในการน าส่ง
เงินภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2) เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และ (3) เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  

กิจกรรมด าเนินการคือ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ อย่างน้อย 1 
ครั้งจัดประชุมสัมมนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา อย่างน้อย 1 ครั้ง การจัดท าโล่และเกียรติบัตรเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่สถานประกอบการ
มาเสียภาษีเพ่ิมข้ึน และหนังสือรวมระเบียบ/คู่มือการจัดเก็บรายได ้

ผลลัพธ์คือ สถานประกอบการในพ้ืนที่เกิดความประทับใจและเต็มใจช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมเร็วขึ้น ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

3)  โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักการคลังและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ มีความรู้ มีทักษะด้านการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น (2) เพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (3) เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือน
และสร้างจิตส านึกให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมพัฒนา และ (4) เพ่ือเป็น
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 

กิจกรรมด าเนินการคือ จัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส านักการคลังและ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อย 1 ครั้ง จัดให้มี
การศึกษาดงูานด้านการจัดเก็บรายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบความส าเร็จในด้าน
การจัดเก็บรายได้มีความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ และประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บรายได้ 

ผลลัพธ์คือ ท าให้เจ้าหน้าที่ส านักการคลังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการ
จัดเก็บรายได้มีความรู้ มีทักษะด้านการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น ท าให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการท างานด้านการจัดเก็บรายได ้

4)  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สร้างความเข้าใจ
ในตัวบทกฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับด้านการเงินการคลังได้ถูกต้อง (2) 
เพ่ือให้บุคลากรที่ผ่านการอบรมแล้วน าไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ ความเข้าใจด้านการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และระเบียบอ่ืน ๆ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินและ
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด (3) เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ
บริหารงานคลังท้องถิ่น เช่น การจัดท าแผนบริหารรายได้ การจัดท างบประมาณ การบริหารงานพัสดุ 
การเบิกจ่ายเงินและการลงบัญชี และการตรวจสอบการคลังน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้น (4) เพ่ือให้
ทราบถึงขั้นตอนการจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายหรือส่งหลักฐานด้านการเงินได้ถูกต้อง (5) 
เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนมีความรู้ (6) เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้านสวัสดิการต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (7) เพ่ือจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณการรับเงิน ฯลฯ 

กิจกรรมด าเนินการคือ จัดอบรมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการกองทุกกอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หัวหน้าส านัก หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา 
และพนักงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเงินการคลัง หรือบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ผลลัพธ์คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการด้านการเงินการคลังของหน่วยงานบริหารราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรมีวิสัยทัศน์ในการท างาน น าองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาและ
ประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานและสามารถลดปัญหา ลดความเสี่ยงข้อผิดพลาดและ
ทราบแนวทางท างานด้านการเงินการคลังได้ดีขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และน าความรู้พัฒนางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถวิเคราะห์ แก้ไข และชี้แจงเหตุผลหรือ
สามารถให้ค าแนะน าปรึกษาได้ จากการจัดอบรมการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และน ามาสู่การจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ และจัดท าแผนที่ภาษีและค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

5)  โครงการให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวันของส านักการคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อมูลเดือนมกราคม 2563 พบว่า 
ตามท่ีส านักการคลังได้ด าเนินตรวจโครงการให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวัน ณ ส านักงานการคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และมอบหมายให้กองแผนและงบประมาณด าเนินการสรุป
วิเคราะห์และประเมินผลความพึงพอใจของกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมตอบแบบประเมินเพ่ือ
พิจารณาโดยภาพรวมแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63 
คิดเป็นร้อยละ 92.60 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กองการเจ้าหน้าที่, 2563, น. 73-74)  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว3791 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2547 เรื่อง โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการประชาชนและการให้บริการเชิงรุก กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดให้มีศูนย์บริการร่วม เพ่ือท าหน้าที่ในการรับค าร้องค า
ขออนุมัติ/อนุญาต ให้ข้อมูลและบริการอ่ืน ๆ แก่ประชาชนในงานบริการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการขอรับบริการได้ที่จุด
รับเรื่องเพียงจุดเดียว เช่น รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกขก์ารขออนุญาตก่อสร้าง อาหารและการจัดเก็บภาษี
ต่าง ๆ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ เล็งเห็นความส า คัญของ 
การให้บริการงานด้านการจัดเก็บรายได้ ได้แก่ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน 
ก๊าซปิโตรเลียมภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
ด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้/ผู้รับจ้างหรือผู้เกี่ยวข้องหรือการให้บริการตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาจ่ายเงินทุกประเภท ด้านเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ แก่ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่
บุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด้านบ าเหน็จบ านาญ และสวัสดิการ
ต่าง ๆ ของผู้รับบ าเหน็จบ านาญ และให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กรและประชาชนทั่วไป จึงได้
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ด าเนินการโครงการให้บริการประชาชนช่วงพักกลางวันของส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา  

วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้บริการประชาชนที่จะมาช าระภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ภาษี
ยาสูบค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษีฯค่าธรรมเนียมฯได้ช าระภาษีฯ ค่าธรรมเนียมฯ ในช่วงระยะเวลาช าระตามที่กฎหมายก าหนด 
ในเวลาพักกลางวัน รายละเอียดตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4450/2562 
ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานโครงการให้บริการประชาชนช่วงพัก
กลางวันของส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนารายได้และการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนารายได้ท้องถิ่น
ให้สอดรับกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อ าเภอ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ 
การด าเนินโครงการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย 
สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายได้ระหว่างก่อนการด าเนินโครงการและ 
หลังด าเนินโครงการ รวมทั้งสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและสถานประกอบการ 
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลส าเร็จ พร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 

จากข้อมูลข้างต้น สรุปได้ว่าผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้นั้น 
สามารถเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ ตามแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บรายได้ในส่วนที่เป็นรายได้ที่จัดเก็บเอง 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่าน สามารถดูได้จากตารางสรุปผลการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 รายละเอียดดังตาราง 4.5 และ
ตาราง 4.6 

ตารางที่ 4.5  รายได้ทีจ่ัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2557-2562 

รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 

147,679,416.32 
25,168,514.07 

152,382,243.36 
25,513,551.06 

133,828,103.48 
27,270,407.74 
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รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 3,225,147.73 3,160,377.01 3,380,520.51 

รวม 176,073,078.10 181,056,171.43 164,479,031.73 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2561; 2563ก). 
 
ตารางที่ 4.6  รายได้ทีจ่ัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2560-2562 

รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 

146,280,606.53 
28,978,194.02 
4,184,092.92 

112,018,136.66 
29,762,344.41 
5,175,934.31 

115,814,559.02 
30,418,564.09 
6,057,991.42 

รวม 179,442,893.47 146,956,415.38 152,291,114.53 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2561; 2563ก). 
 

จากตารางดังกล่าว เป็นการเพ่ิม/ลดรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจัดเก็บเองทั้งหมด 3 ประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 พบว่า รายได้ในส่วนของภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ และรายได้จากค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้ายาสูบ มีทั้ งเ พ่ิมขึ้นและลดลงไปตามสถานการณ์ 
อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศรณรงค์ให้ประชาชนงด ละ เลิกสูบบุหรี่ 

นอกจากการน านโยบายไปปฏิบัติแล้วยังต้องมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้วยกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลสถิติการ
จัดเก็บรายได้ทั้งหมด 3 ประเภท ฐานข้อมูลสถานประกอบการ และรายงานผลการจัดเก็บรายได้
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานผลเกี่ยวกับสถานประกอบการว่าสถาน
ประกอบการรายใดเลิกกิจการไปหรือสถานประกอบการรายใดเป็นรายใหม่ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
การคลังและผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลังเป็นผู้บังคับบัญชาและติดตามการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
ทราบถึงกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เป้าหมาย
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บรรลุ ตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท าหน้าที่  
ในการน าผลการรายงานการเงินจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจากการจัดเก็บรายได้ทั้งหมด 3 ประเภท 
เพ่ือมารวบรวมและสรุปสถานะทางการคลัง เงินคงเหลือประจ าวัน และรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าวันแก่ผู้บริหารทราบ เป็นต้น  

 
4.1.3 การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยได้น า
กระบวนการบริหาร POLE มี 4 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

4.1.3.1  การวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อันประกอบด้วยผู้บริหาร

ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อที่ 3 ระบุ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจ าปี 
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด โดยก าหนด
แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ การให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงานหรือการออกหน่วย
บริการรับช าระภาษีในช่วงวันหยุดราชการในช่วงฤดูภาษี พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพ่ือด าเนินการในการจัดเก็บรายได้และจะต้องจัดท าแผนงานโครงการเคลื่อนที่เพ่ือออกไปรับบริการ
นอกสถานทีแ่ก่สถานประกอบการทั้ง 3 ประเภท  

อีกทั้ง ยังแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษี เพ่ือท าการออกส ารวจ
สถานประกอบการรายใหม่ ในแต่ละเดือนจะมีการรายงานผลการด าเนินงานออกมาให้ทราบว่าข้อมูล
ในแต่ละส่วน ได้แก่ ข้อมูลสถานประกอบการที่เลิกกิจการไปและสถานประกอบการรายใหม่ และ
ข้อมูลตัวเลขรายได้เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีการเตรียม
ความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เป้าหมายบรรลุ ในส่วนรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ 4 คน ให้ความเห็นว่า 

ในฐานะเจ้าพนักงานการคลังช านาญการ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารการยื่น
แบบรายการ เมื่อเอกสารที่ทางสถานประกอบการยื่นมานั้นมีความถูกต้อง เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบก็จะออกใบเสร็จรับเงิน ท าหน้าที่ในการสรุปใบน าส่งเงิน/น าเงินฝากธนาคารทุก
วันที่มีการรับเงิน ได้แก่ เงินจากการเสียภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ยังท าหน้าที่ในการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายได้ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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จากการค้ายาสูบและรายงานผลการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
ยาสูบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 10 (สัมภาษณ,์ 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
ในฐานะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ท าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมเงิน

รายได้ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ควบคุมดูแลสถาน
ประกอบการในส่วนของโรงแรมในพ้ืนที่ โดยจะรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ควบคุมและจัดการ
โรงแรมทั้งหมด เช่น เงินโอนจากค่าธรรมเนียมโรงแรมและเงินรายรับ น าผลที่ได้เข้าสู่ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็นความ
พยายามในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในหารบริหารจัดการ เพ่ือเป้าหมายที่ส าคัญ  
ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นและให้มีระบบการจัดเก็บรายได้ที่ดี เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งรายงานผลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายได้ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันและรายงานผลการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ปฏิบัติ
ดังเช่นคนที่ 2 (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 12, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
ในฐานะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ท าหน้าที่น าผลการรายงาน

การเงินของคนท่ี 1 คนที่ 2 และคนที่ 3 มารวบรวมและสรุปสถานะทางการคลัง เงินคงเหลือ
ประจ าวัน แล้วรายงานผลการด าเนินงานประจ าวันแก่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  รวมถึง
รับผิดชอบงานฝากที่เป็นเงินค้ าประกันทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เป็นเงินสด 
(ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 11, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
ในฐานะนักวิชาการคลังช านาญการ ในฐานะรักษาการ ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ท าหน้าที่ดูแลในภาพรวมของฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบในการรายงานผลการจัดเก็บ
รายได้ทุกประเภทเพ่ือให้บรรลุตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, 
สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562) 
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ภาพที่ 4.2  ผังและขั้นตอนการรับบริการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครราชสีมา 

แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, ส านักการคลัง (2561). 
 
จากภาพดังกล่าว เป็นความพยายามของฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนบริหารงานคลัง 

ส านักงานคลัง ในการก าหนดผังและขั้นตอนการรับบริการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวิธีการ
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้อง ยุติธรรม สะดวกรวดเร็ว
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ที่สุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้เพ่ิมขึ้นมีสถานะ
ทางการคลังที่เข้มแข็ง  

ฝ่ายพัฒนารายได้ยังจัดท าคู่มือปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะของฝ่าย
พัฒนารายได้ ส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
กระบวนการปฏิบัติงานตามภารกิจของฝ่ายพัฒนารายได้ ได้แก่ กระบวนการจัดเก็บภาษี ซึ่งใน
กระบวนการดังกล่าวจะแสดงขั้นตอนการท างานในรูปแบบแผนภาพ โดยแสดงรายละเอียดของงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตามและประเมินผล และก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ส่วนงาน 

พร้อมทั้งจัดท าคู่มือที่เรียกว่า “คู่มือประชาชน” เพ่ือแสดงความโปร่งใสและติด
ประกาศไว้ ณ ส านักงานการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และประชาสัมพันธ์ใน
เว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมถึงวารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการท างาน 
ยังได้มีการอ านวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการตรงสถานที่รับบริการ กล่าวคือ ต้องมีการติด
แบบการรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ว่ามีแบบอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่างให้สถานประกอบการได้
ทราบและประชาชนทั่วไปได้ทราบวิธีการกรอกแบบรับช าระภาษี รวมถึงการยื่นแบบช าระภาษี ส านัก 
การคลังได้ติดประกาศไว้ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งในการเข้าถึงข้อมูล 

นอกจากการด าเนินการตามแผนบริหารการจัดเก็บภาษีแล้ว ส านักการคลังยังได้มี
โครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ตัวอย่างเช่น โครงการประชุมสัมมนาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมแก่สถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา โครงการให้บริการรับช าระภาษี 
นอกส านักงานหรือการออกหน่วยบริการรับช าระภาษีในช่วงวันหยุดราชการในช่วงฤดูภาษี โครงการ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  การออกส ารวจสถาน
ประกอบการรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ
รายได้ เช่น การออกแบบแผนที่ช าระภาษีทั้ง 3 ประเภท และระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ เป็นต้น 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้
ความเห็นว่า ส านักการคลัง ได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ทั้ง 3 ประเภท 
ได้แก่ ภาษีน้ ามัน ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม ตั้งแต่มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายพัฒนารายได้ในปี พ .ศ. 2554 พร้อมทั้งออกข้อบัญญัติเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
ส านักการคลังได้มีการจัดสัมมนาเชิญชวนสรรพสามิต สรรพากร ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตลอดจนสถานประกอบการเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันจัดเก็บภาษี
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และช าระภาษีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในการปฏิบัติงานนั้นต้องปฏิบัติด้วยความเสมอภาค ไม่เลือก
ปฏิบัติ ยึดระเบียบ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ และยึดหลักความไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือหลักความเป็นกลาง ถือเป็นหัวใจส าคัญของการรับบริการ การจัดเก็บเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้น สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้ หากจัดเก็บเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียมได้น้อยก็จะท าให้ไม่สามารถน าเงินไปพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายของผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทั่วถึง และไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายของผู้บริหารท้องถิ่น และไม่เป็นไป
ตามตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บนั้นก าหนดเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ิมขึ้น
โดยเปรียบเทียบกับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่จัดเก็บเองเพ่ิมขึ้นโดยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง 

การวางแผนการจัดเก็บรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพ่ึงพาตนเองของท้องถิ่น และพยายามที่จะส่งเสริม 
สนับสนุนให้องค์กรมีศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะพัฒนาท้องถิ่นตามแนวนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดให้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เพ่ือด าเนินการในการระดมความ
คิดเห็นในการหาแนวทางการพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ ด้วยการ
สร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ตระหนักถึงอ านาจหน้าที่ที่
จะต้องปฏิบัติ มีการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้มีศักยภาพ โดยแยก
ส านักการคลังอออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการบัญชี ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ และฝ่ายพัฒนา
รายได้ โดยฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบงาน 2 ส่วน คือ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้  และงานพัฒนา
รายได้ มีการก าหนดแนวทางการจัดเก็บรายได้ จัดท าแผนออกติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างต่อเนื่อง 
จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของรถยนต์ น้ ามัน วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บรายได้อย่างเพียงต่อการให้บริการทั้งในพ้ืนที่ส านักงานและ
ศูนยป์ระสานงานประจ าอ าเภอ 

นอกจากการผลักดันตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประสบความส าเร็จนั้น 
ก่อนอ่ืนต้องดูว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้มากน้อยเพียงใด ถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้น้อย ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงต้องหาวิธีการในการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ิมมากข้ึน ส าหรับวิธีการมีดังนี้ 

1)  การออกส ารวจหาสถานประกอบการรายใหม่ เพ่ือที่จะให้สถาน
ประกอบการรายใหม่นี้น าส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เดิมสถาน
ประกอบการรายเก่านั้นก็น าส่งเงินภาษีเป็นประจ าอยู่แล้ว ถ้าหากว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่
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ออกพ้ืนที่ไปหาสถานประกอบการรายใหม่ ก็จะท าให้สถานประกอบการรายใหม่ได้รับประโยชน์
เพราะว่าไม่ต้องน าส่งเงินภาษี แต่จะท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขาดรายได้ในส่วนนี้ไป หรือ
อาจจะท าให้เกิดเสียงสะท้อนกลับมาว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกปฏิบัติหรือไม่ เพราะฉะนั้นจึง
ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเข้าไปพบสถานประกอบการเพ่ือขอความร่วมมือจากสถาน
ประกอบการรายใหม่หรือสถานประกอบการทุกรายที่เข้าข่ายในการน าส่งเงินภาษีให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ือปฏิบัติและให้ถือเป็นระเบียบเดียวกัน  

ดังที่กล่าวมาข้างต้น การที่จะรู้ว่าสถานประกอบการรายใหม่มีที่ไหนบ้างนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเข้าไปประสานกับท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือที่จะ
รวบรวมข้อมูลในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาเปรียบเทียบกัน ทั้งนี้
สถานประกอบการรายใหม่ที่มีการขออนุญาต เช่น สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่
คล้ายคลึงกันการที่จะน าส่งเงินภาษีนั้นนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอก็จะเข้าพบสถานประกอบการ และ
แนะน าให้สถานประกอบการรายใหม่ไปขอใบอนุญาต ซึ่งบุคคลที่จะอนุญาตก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา จึงท าให้เห็นข้อมูลในส่วนนี้ว่าสถานประกอบการรายใหม่ ในปี พ.ศ. 2561 มีสถาน
ประกอบการรายใดบ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็จะมาตรวจสอบ ว่ามีสถาน
ประกอบการรายใดที่ยังไม่น าส่งเงินภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า  
มีสถานประกอบการที่ยังไม่น าส่งเงินภาษี องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะเข้าไปพบสถานประกอบการ
รายนั้น อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 32 อ าเภอ ฝ่ายพัฒนารายได้จะแจ้งไปยัง
ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอให้เข้าไปพบ การเข้าไปพบสถานประกอบการแต่ละครั้งนั้นจะต้องมี
คู่มือในการปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดในคู่มือนั้นก็จะมีหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารท้องถิ่น 
มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีแบบยื่นรายการมีวิธีการน าส่วนเงินภาษี และค่าธรรมเนียม 
มีตัวอย่างวิธีการการกรอกแบบยื่นรายการ การกรอกแบบช าระภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึงมี
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ เพราะฉะนั้นคู่มือดังกล่าวมีความส าคัญใน
การอ านวยความสะดวกให้กับสถานประกอบการและสถานปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเข้าไปพบกับสถานประกอบการ ส าหรับรายได้จากการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียม ทั้งหมด 3 ประเภท ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะน าเงินมารวมกัน 
โดยที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
นายกเทศมนตรีในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามาคุยกันเรื่องการจัดท าแผน และชี้แจงให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายกเทศมนตรีทราบ หากพ้ืนที่หรือท้องถิ่นของท่านมีความต้องการที่
จะใช้งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมเพ่ือขอรับเงิน
จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพราะฉะนั้นเงินภาษีและค่าธรรมเนียมนั้นก็จะน าไป
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พัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดในเขตจังหวัดนครราชสีมา เช่นเดียวกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 6 (สัมภาษณ์, 27 
สิงหาคม 2561) 

ได้กล่าวถึง กรณีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ยังมีข้อสงสัยว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมซ้ าซ้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
เจ้าหน้าที่จึงให้เหตุผลว่ากฎหมายได้ก าหนดไว้ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อ
สถานประกอบการเปิดกิจการในส่วนของพักชั่วคราวที่ไม่ใช่รายเดือน ในส่วนของรายวันนั้น
เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเข้าไปพบ  
ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมโดยมีหนังสือเรียกว่า ‘ใบรับรองการเรียกเก็บ’ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะต้องน าใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรมไปให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเพ่ือเรียกเก็บจากผู้เข้าพัก และ 
ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมน าเงินส่งให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงไม่ได้จัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลแต่อย่างใด ในกรณีที่ไม่มีผู้พักในโรงแรมให้ผู้ควบคุม
และจัดการโรงแรมโทรแจ้งกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาว่าในเดือนนี้ไม่มี
ผู้ใช้บริการเข้ามาพักในโรงแรม ถือว่าผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมได้แจ้งการน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมแล้วเป็นจ านวนเงิน 0 บาท 

 
2)  การปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในฐานะเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดเก็บ

ภาษีและค่าธรรมเนียมนั้นต้องไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินการจัดเก็บภาษีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการรายเก่าหรือสถานประกอบการรายใหม่ที่ด าเนินกิจการอยู่ สอดคล้อง
กับหลักความเป็นธรรมในการเสียภาษี เพราะการที่จะท าให้ประชาชนผู้เสียภาษีแต่ละคนให้ความ
ร่วมมือในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลนั้น ระบบของภาษีอากรที่จัดเก็บนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรม 
แก่ผู้เสียภาษีทุกคนด้วย ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีนั้นจะต้องพิจารณาทั้งความเป็นธรรม 
ในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทและความเป็นธรรมในการบริหารการจัดเก็บด้วย กล่าวคือ ภาษีที่เก็บ
นั้นควรจะเก็บจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงมิใช่มุ่งที่จะเก็บจากผู้เสียภาษีกลุ่มหนึ่ง  กลุ่มใด
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ ในการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีแต่ละชนิดนั้นจะต้องเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ชนิดนั้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ขณะเดียวกันผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้สามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วย โดยน ารายได้ท่ีจัดเก็บได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นภายในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
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จากข้อมูลข้างต้น เป็นการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาในภาพรวม ผู้วิจัยจึงแบ่งการบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดด้ังนี้ 

ส่วนแรก กระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักการคลัง และส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา โดยเริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก โดยฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักการคลัง 
ได้จัดท าคู่มือการส ารวจสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่พักชั่วคราว ส าหรับคนเดินทาง
หรือมีค่าตอบแทน โดยคิดค่าบริการเป็นรายวันรายชั่วโมง ที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน เช่น อพาร์ทเม้นท์ 
ห้องเช่า หอพัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท เกสต์เฮ้าท์ เพลส รายละเอียดดังนี้ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ส านักการคลัง, 2563ค)  

1)  แบบบันทึกข้อมูลการเข้าพบสถานประกอบการรายใหม่ ส านักการคลัง
จะลงพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์การน าส่งเงินค่าธรรมเนียม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ .ศ. 2542 
ฉบับที่ 1 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 3 ขั้นตอนในส่วนประกอบด้วย 

(1)  แนะน าให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 1 
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 และ พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 3 

(2)  แนะน าการน าส่งและอัตราการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม 
(3)  ชี้แจงการน าส่งเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย

ของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
2)  หนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา ส านักการคลังจะแจ้งไปยังผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน
และด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือจัดท าทะเบียน สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่
คล้ายคลึงกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจากผู้พักในโรงแรม ตามที่กฎหมายก าหนด หากปรากฏว่าสถานประกอบการยังไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ก็จะขอความร่วมมือให้สถาน
ประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่คล้ายคลึงกัน ติดต่อส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประจ าอ าเภอในพ้ืนที่เพ่ือขึ้นทะเบียนคุมสถานประกอบการฯ ภายใน 7 วัน ท าการ นับจากที่ได้รับหนังสือ 
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3)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ .ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 
117 ง วันที่ 8 ตุลาคม 2552 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 64  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ตรา
ข้อบัญญัตินี้ขึ้นให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป 

นอกจากคู่มือการส ารวจสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่พัก
ชั่วคราวแล้ว ส านักการคลังและส านักปลัดฯได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งานที่ให้บริการ : การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากผู้พักในโรงแรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ และส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอบเขตการให้บริการ : (1) สถานที่ ช่องทางการใช้บริการ คือ ส านักการคลัง
ฝ่ายพัฒนารายได้ โทร./โทรสาร 0-4424-3042 และส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โทร./โทรสาร 0-4424-3858 และ (2) ระยะเวลาเปิดให้บริการ คือ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ในเวลา
ราชการและมีการบริการช่วงพักกลางวัน (ส าหรับส านักการคลัง) และวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ในเวลา
ราชการ (ส าหรับส านักปลัดฯ) 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก  
ในโรงแรม โดยให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม ด าเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ จากผู้เข้าพักแทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพัก และให้น าส่งให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก 
ในโรงแรม ฉบับที่ 1-2 พ.ศ. 2542 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ : มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ส านักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ และเจ้าหน้าศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ
ส านักปลัดฯ 
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1)  ขอความร่วมมือผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม หรือ สถานที่คล้ายคลึงกัน 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม แทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  

2)  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมฯ น าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเอกสาร ดังนี้  (1) แบบยื่นรายการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ 
(แบบ อบจ.รร3) (2) ใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก 
ในโรงแรม และ (3) บัญชีผู้เข้าพัก 

โดยน าส่งด้วยตนเอง ที่ส านักการคลัง หรือศูนย์ประสานงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา หรือ โอนเงินเข้าบัญชี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี  301-1-
86483-7 หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 010212033816 แล้วน าใบรับฝากเงิน 
พร้อมเอกสารการยื่นรายการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ บัญชีผู้เข้าพัก ส่งทางไปรษณีย์มาที่ส านักการ
คลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนก าแหงสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000 

3)  เจ้าหน้าที่ส านักการคลัง หรือ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบแบบ
ยื่นรายการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ใช้ระยะเวลา 1 นาท ี

4)  ออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม ใช้ระยะเวลา 1 นาที 
ระยะเวลา : ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 2 นาที 
รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ : (1) แบบ

ยื่นรายการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (2) ใบรับรอง
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และ (3) บัญชีผู้เข้าพัก 

การรับเรื่องร้องเรียน : สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ส านักการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร./โทรสาร 0-4424-3042 ส านักปลัดฯ 
โทร./โทรสาร 0-4424-3858 

ช่องทางการน าส่งเงินค่าธรรมเนียม : การน าส่งค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม มี 4 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก น าเงินพร้อมเอกสาร
ประกอบการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมยื่นช าระที่ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
โทรศัพท์ 0-4424-3042 ช่องทางที่สอง น าเงินพร้อมเอกสารประกอบการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ 
ยื่นช าระที่ศูนย์ประสานงานองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอตามสถานประกอบการ
ตั้งอยู่ ช่องทางที่สาม โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชื่อบัญชีองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-1-86483-7 
หรือธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 021-2-03381-6 
และโทรแจ้งการโอนเงินให้ฝ่ายพัฒนารายได้ทราบ หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0-4424-3042 พร้อมส่ง
ส าเนาใบโอนและเอกสารประกอบการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ ได้แก่ (1) แบบยื่นรายการ การช าระ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (อบจ.รร.3) (2) แบบบัญชีผู้เข้าพัก 
และ (3) ส าเนาใบรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ พัก 
ในโรงแรม (สีฟ้า) ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ถนนก าแหงสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร/โทรสาร 
0-4424-3042 เมื่อส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
เอกสารจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องจะออกใบเสร็จรับเงิน และจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้
ผู้ประกอบการ ภายใน 3 วัน และช่องทางที่สี่ การช าระภาษีออนไลน์ โดยผู้ประกอบการเข้าไปที่เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัครด้วยตนเอง ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
ค้นหาสถานประกอบการ บันทึกข้อมูลตามที่ก าหนดให้ น าแบบยื่นรายการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ช าระภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ภายในวันที่ 
20 ของเดือนถัดไป ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยโอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-610792-9 เสียค่าธรรมเนียมในการบริการ 25 บาท 
เมื่อฝ่ายพัฒนารายได้ ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง ตรวจสอบระบบการรับเงิน หากถูกต้องจะ
ออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ประกอบการ ภายใน 3 วัน 

จากข้อมูลข้างต้นสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หรือ สถานที่คล้ายคลึง
กันได้ยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ที่ว่า “โรงแรม” ความว่า สถานที่
พักท่ีจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคล
อ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่ พักชั่ วคราว 
ซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ื อการ
กุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้โดยมิใช่เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน (2) สถานที่พักที่จัดตั้ง
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น และ (3) 
สถานที่พักอ่ืนใดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่เปิดให้พักตั้งแต่ 4 
ห้องพักขึ้นไป และมีผู้เข้าพักได้ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงจะเข้าไปขอ
ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการน าส่งเงินให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ในปี พ.ศ. 2561 ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยให้ผู้ควบคุม
และจัดการโรงแรมด าเนินการจัดเก็บจากผู้พักในโรงแรม แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพัก สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า 

กรณีโรงแรมมีห้องพัก จ านวน 50 ห้อง ค่าเช่าห้องพัก ห้องละ 500 บาท อัตรา
ค่าธรรมเนียมที่ผู้ พักในโรงแรมที่จะต้องช าระให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บจากผู้เข้าพัก ในอัตรา
ร้อยละ 1 ดังนั้น ค่าเช่าห้องพักห้องละ 500 บาท ผู้พักในโรงแรมจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 5 
บาทต่อห้องพักต่อคน รวมค่าธรรมเนียมผู้ที่ พักในโรงแรมทั้งหมด 50 ห้อง จ านวน
ค่าธรรมเนียมที่จะต้องจัดส่งให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 250 บาท โดยให้
ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมน าส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 10 
ของเดือนถัดไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 
เป็นต้นไป (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 5, สัมภาษณ์ 27 สิงหาคม 2561) 

 
โดยแต่ละปีงบประมาณจะมีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมเพ่ิมขึ้นและ

ลดลงทุกปี เห็นได้จากปี พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จ านวน 763 แห่ง แต่ใน
ปัจจุบันพบว่า มีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม จ านวน 581 แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ส านักการคลัง, 2561) ที่ผ่านมาจะเห็นว่าจ านวนสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม 
มีจ านวนลดลงถึง 182 แห่ง เหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
จัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมได้เยอะก็เพราะว่าภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเติบโต
อย่างต่อเนื่อง จ านวนผู้เยี่ยมเยือนโดยรวมเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรและนักท่องเที่ยว 
ในประเทศ ในปี พ.ศ. 2561 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักทัศนาจร ที่เดินทางมา
เยือนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 9,857,627 คน และเข้าพักในโรงแรม เกสท์เฮาส์ รีสอร์ท และท่ีพัก
อ่ืน ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5,527,714 คน ในขณะที่รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัด
นครราชสีมา จ านวน 24,340.34 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ นักทัศนาจรที่เดินทางมาเยือนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 9,972,316 คน และเข้าพักใน
โรงแรม เกสท์เฮาส์รีสอร์ท และท่ีพักอ่ืน ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 5,577,439 คน ขณะที่รายได้
จากผู้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 25,105.18 ล้านบาท (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดนครราชสีมา, 2562)  
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ตลอดจนรายได้และรายจ่ายภาคครัวเรือน ส่งผลให้รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ. 2558 อยู่ที่ประมาณ 22,479 บาท
ต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยและเงินออมของครัวเรือนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับรายได้เฉลี่ย  โดยปี 
พ.ศ. 2558 สัดส่วนเงินออม คิดเป็นร้อยละ 28.52 ของรายได้ กระทั่งส่งผลต่อประชาชนผู้ที่มีหน้าที่
เสียภาษีมีก าลังในการช าระภาษี โดยไม่มีผู้ค้างช าระภาษีแม้แต่รายเดียว (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา กองแผนและงบประมาณ, 2561, น. 17)  

ทั้งนี้ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค 
มีภารกิจหน้าที่และขอบเขตการปกครองชัดเจนและเหมาะสม มีอิสระในการบริหารงบประมาณและ
บริหารงานบุคคลต่อการให้บริการสาธารณะดูแลประชาชนกว่า 3.5 ล้านคน รวมทั้งมีอ านาจในการ
ออกข้อบัญญัติเพ่ือจัดเก็บรายได้และน ามาใช้บริหารจัดการนโยบายท้องถิ่น โดยก าหนดภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ในอัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพัก โดยในปี พ.ศ. 
2562 มีจ านวนสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในทะเบียนคุมที่ใช้ในเป็นฐานในการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม จ านวน 764 ราย จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ถึง 6 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2563 จ านวน
สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในทะเบียนคุมทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 797 
ราย เพ่ิมข้ึนจากเดิม 33 รายซ่ึงเงินทุกบาทสุกสตางค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่จัดเก็บ
ได้ตามอ านาจหน้าที่ได้น ามาใช้บริหารโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้ 1) สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 2) การพัฒนาด้านศึกษา 3) การพัฒนาเกษตร 4) การพัฒนาสังคม 5) การพัฒนา
สาธารณสุข 6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7) การพัฒนาท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา 8) การบริหารจัดการที่ดี 9) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 10) การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ส่วนที่สอง กระบวนการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์  

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามัน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 มาตรา 64 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานค้าปลีก หรือผู้ค้าน้ ามันในเขตจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ น้ ามัน
เบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม จัดเก็บในอัตราไม่
เกินลิตรละสิบสตางค์ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส านักการคลัง, 2563ข)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ด าเนินดารจัดเก็บภาษีตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 หมวด 2 อัตราภาษีที่เรียกเก็บ ข้อ 11 อัตราภาษีที่เรียกเก็บให้เป็น 
ดังนี้  

1)  น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน 
ได้แก่ (1) อัตราลิตรละ 1.50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2552 (2) อัตราลิตรละ 2.50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2553 และ (3) อัตราลิตรละ 3.50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป จนถึงปัจจุบัน 

2)  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ได้แก่ (1) อัตรากิโลกรัม
ละ 1.50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (2) อัตรา
กิโลกรัมละ 2.50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ 
(3) อัตรากิโลกรัมละ 3.50 สตางค์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน 

3)  ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรด และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ 9.30 สตางค์  
โดยน าส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

แต่ถ้าหากสถานประกอบการไม่น าส่งเงินภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ตามข้อบัญญัติที่ก าหนดไว้ 
ส านักการคลังจะด าเนินการปรับทันที  

จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 พบว่า ส านักการคลังได้รับความร่วมมือจาก
สถานประกอบการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ จ านวน 819 ราย 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส านักการคลัง , 2561) และน าส่งเงินให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาต่อมาจ านวนสถานประกอบการในทะเบียนคุมที่ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษี 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีจ านวน 825 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ราย และจ านวนสถาน
ประกอบการในทะเบียนคุมทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 865 ราย 
เพ่ิมขึ้น 40 ราย ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน 
ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะคิด
ค านวณจ านวนเงินในการยื่นภาษี โดยเลือกเดือนที่ต้องการยื่นภาษี  คือ ระบุจ านวน (ลิตร/กิโลกรัม) 
ของรายการน้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียมที่จ าหน่าย ระบบจะน า (ลิตร/กิโลกรัม) คูณ อัตราภาษี (ลิตร/
กิโลกรัม 3.50 สตางค์ เท่ากับ จ านวนเงิน (บาท)) ถ้าหากสถานประกอบการค้าน้ ามัน ไม่น าส่งเงิน
ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะใช้มาตรการตามข้อบัญญัติ
ที่ได้ก าหนดไว้ 

ส าหรับสถานประกอบการค้าน้ ามัน/สถานประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียม 
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ส านักคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้และส านักปลัดฯ ด าเนินการจัดท าคู่มือ
การส ารวจสถานประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้ 
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1)  แบบบันทึกข้อมูลการเข้าพบสถานประกอบการรายใหม่ ส านักการคลัง
จะออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ .ศ. 2552 สถานประกอบการค้าน้ ามัน/สถาน
ประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ รายละเอียดดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 (2) แนะน าการน าส่งเงินภาษี (น้ ามัน , ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์) (3) แนะน าอัตราการน าส่งเงินภาษี (น้ ามัน, ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์) และ (4) ชี้แจงการน าส่งเงินรายได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  

2)  หนังสือขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ส านักการคลังจะแจ้งไปยังผู้ควบคุมและจัดการสถานประกอบการค้าน้ ามัน 
ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ และด าเนินการส ารวจตรวจสอบ เพ่ือจัดท าทะเบียน
สถานประกอบการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามที่กฎหมายก าหนด 
หากตรวจพบว่า สถานประกอบการยังไม่ได้จดทะเบียนสถานประกอบการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่
ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก็จะขอความร่วมมือสถาน
ประกอบการติดต่อส่วนบริหารงานคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หรือ
ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอในพ้ืนที่ เพ่ือท าการ 
จดทะเบียนสถานประกอบการ ภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้เพ่ือการปฏิบัติเป็นไปตาม
กฎหมาย และเป็นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับสถานประกอบการทุกราย 

3)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 117 
ง วันที่ 8 ตุลาคม 2552 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 45 (1) มาตรา 51 และมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาและผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นนี้ขึ้น ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป  

4)  การจดทะเบียน อันดับแรกให้สถานประกอบการจดทะเบียนสถานการค้า
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือภายในสามสิบวัน 
นับตั้งแต่วันเริ่มด าเนินการการค้าภายในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่
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อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด เมื่อสถานประกอบการได้ยื่นค าขอจดทะเบียนสถาน
การค้าโดยถูกต้องแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกใบทะเบียนสถานการค้าให้ อีกทั้ง สถานประกอบการ
ต้องแสดงใบทะเบียนสถานการค้าไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานการค้าหรือส านักงาน 

ในการที่สถานประกอบการจะย้ายสถานการค้า หรือเลิก หรือโอนกิจการ 
ให้แจ้งการย้าย หรือเลิก หรือโอนกิจการตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนดก่อนวันย้าย หรือเลิก หรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า 15 วัน 

5)  การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี ให้สถานประกอบการยื่น
แบบรายการภาษีและการช าระภาษีตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด พร้อมกับช าระภาษี
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนด ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีและให้ช าระภาษีภายใน
สามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

6)  อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ (1) การประเมิน เบี้ยปรับ และเพ่ิมเงิน 
จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี เมื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่ก าหนด หรือผู้มี
หน้าที่เสียภาษียื่นแบบรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป 
หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอมตอบ
ค าถามของพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือการค านวณภาษี เมื่อประเมินแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง  
การประเมินเป็นหนังต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี และ (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกสถานประกอบการ
หรือบุคคลใดที่ เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็น 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่
ได้รับค าสั่งนั้น 

7)  บัญชีหลักฐานและการปฏิบัติ กล่าวคือ ให้สถานประกอบการท าบัญชี
ประจ าวันและงบเดือนแสดงรายการที่เกี่ยวกับสินค้าที่จ าหน่ายตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าหนด หรือตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอนุมัติให้ใช้เป็นบัญชีประจ าวันและงบเดือน
แสดงรายการเกี่ยวกับสินค้าที่จ าหน่ายได้ เนื่องจากว่ามีสาระส าคัญครบถ้วนเช่นเดียวกับที่ก าหนด 
ในแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 

อย่างไรก็ตาม บัญชีประจ าวันตามที่ได้กล่าวมา ให้ท าเสร็จภายในสามวัน 
นับตั้งแต่วันที่มีเหตุที่ต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าห้าปีที่สถานการค้า
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีดังกล่าว ส าหรับงบเดือนแสดงรายการ ให้ยื่นต่อพนักงาน
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เจ้าหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ท่ีสถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

ดังจะเห็นได้ว่าการท าบัญชีประจ าวันและงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับ
สินค้านี้ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะอนุญาตให้กระท าโดยใช้เครื่องจักรหรือ
เครื่องกลหรือวิธีการใด ๆ ก็ได้  

8)  เบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีและ 
ตามอัตรา ต่อไปนี้ (1) ในกรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีภายในก าหนดเวลา ไม่ว่า
จะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี และ (2) ในกรณีที่
ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสีย
ขาดไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีท่ีเสียขาดไปนั้น 

อีกทั้ง ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา หรือช าระขาดจากจ านวนภาษีที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 
หรือเศษของเดือนของเงินภาษีท่ีต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ และการค านวณเงินเพ่ิมดังกล่าวมิให้คิด
ทบต้น ส าหรับเงินเพ่ิมนี้ มิให้เกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องช าระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ อย่างไรก็ตาม  
เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมนั้น อาจงดหรือลดลงได้ตามระเบียบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด และ
ก าหนดให้เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมถือเป็นเงินภาษ ี

9)  การบังคับช าระภาษีอากรค้างช าระ กรณีค้างช าระภาษีให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

นอกจากคู่มือการส ารวจสถานประกอบการค้าก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์แล้ว ส านักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้และส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ยังจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาจากการค้าน้ ามันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

งานที่ให้บริการ : การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
น้ ามัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ และส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอบเขตการให้บริการ : สถานที่ ช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ฝ่ายพัฒนา
รายได้ ส านักการคลัง โทร./โทรสาร 0-4424-3042 ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
ในเวลาราชการและมีบริการช่วงพักกลางวัน และส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ โทร./โทรสาร 0-4424-3858 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ : องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน โดยให้
ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน, ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
น าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันในอัตราลิตรละ 3.50 สตางค์ หรือ
กิโลกรัมละ 3.50 สตางค์ และให้น าส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบ ารุง
องค์การส่วนจังหวัด พ.ศ. 2552 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ : มีขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมด 4 
ขั้นตอน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและ
ส านักปลัดฯ 

1)  ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าน้ ามัน, ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ในเขตจังหวัดนครราชสีมา น าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน 

2)  ผู้ประกอบการค้าน้ ามัน, ก๊าซฯ น าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามัน พร้อมแบบยื่นรายการภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน 
ดังนี้ (1) อบจ.01-4 แบบรายการภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันฯ (2) อบจ.
01-6 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ ามันฯ และ (3) อบจ.01-5 บัญชีประจ าวัน แสดงการรับ-จ่ายน้ ามันฯ 

โดยน าส่งด้วยตนเองที่ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
หรือโอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 
เลขที่บัญชี 301-1-86483-7 หรือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 010212033816 
แล้วน าใบรับฝากเงิน พร้อมเอกสารการยื่นรายการน าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากการค้าน้ ามัน ส่งทางไปรษณีย์มาท่ีส านักคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนก าแหง
สงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณยี์ 30000 

3)  เจ้าหน้าที่ส านักการคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ตรวจสอบแบบยื่นรายการน าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
น้ ามัน ระยะเวลาการให้บริการ 1 นาท ี

4)  ออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการค้าน้ ามันฯ ระยะเวลาการ
ให้บริการ 1 นาท ี

ระยะเวลา : ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน 2 นาที 
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รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมฯ : (1) อบจ. 
01-4 แบบยื่นรายการน าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันฯ (2) อบจ.01-5 
บัญชีประจ าวัน แสดงการรับ-จ่ายน้ ามันฯ และ (3) อบจ.01-6 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ ามันฯ 

การรับเรื่องร้องเรียน : สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ส านักการคลัง 
ฝ่ายพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร./โทรสาร 0-4424-3042 และส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร 0-4424-3858 

ช่องทางการน าส่งเงินภาษี : การน าส่งเงินภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ (NGV & LPG) รายละเอียด
ดังนี้ ช่องทางแรก น าเงินพร้อมเอกสารประกอบการน าส่งเงินภาษีฯ ยื่นช าระที่ส านักการคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร/โทรสาร 0-4424-3042 ช่องทางที่สอง น าเงินพร้อมเอกสาร
ประกอบการน าส่งเงินภาษีฯ ยื่นช าระที่ศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าอ าเภอตามสถานประกอบการตั้งอยู่  ช่องทางที่สาม โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ธนาคารกรุงไทย สาขา
นครราชสีมา เลขท่ีบัญชี 301-186483-7 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครราชสีมา 
เลขที่บัญชี 021-2-03381-6 และโทรแจ้งการโอนเงินให้ส านักการคลังทราบ โทร/โทรสาร 0-4424-
3042 พร้อมส่งส าเนาใบโอนและเอกสารประกอบการน าส่งเงินภาษีฯ ดังนี้ (1) อบจ.01-4 แบบยื่น
รายการภาษี การช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน, ก๊าซฯ (2) อบจ.01-5 
บัญชีประจ าวันแสดงการรับ/จ่ายน้ ามัน/ก๊าซฯ และ (3) อบจ.01-6 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ ามัน/
ก๊าซฯ ส่งทางไปรษณีย์ให้ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ถนนก าแหงสงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร/โทรสาร 0-4424-
3042 เมื่อส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเอกสาร
จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้อง ออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้ผู้ประกอบการ ภายใน 3 วัน
และช่องทางที่สี่ การช าระภาษีออนไลน์ โดยผู้ประกอบการเข้าไปที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาสมัครด้วยตนเอง ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ค้นหาสถานประกอบการ บันทึก
ข้อมูลตามที่ก าหนดให้ น าแบบยื่นรายการช าระค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้า
น้ ามัน ช าระภาษีได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยโอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 
เลขที่บัญชี 301-610792-9 เสียค่าธรรมเนียมในการบริการ 25 บาท เมื่อฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักการ
คลัง ตรวจสอบระบบการรับเงิน หากถูกต้อง จะออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้ประกอบการ ภายใน 3 วัน 

ส่วนที่สาม กระบวนการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้ายาสูบ  
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ด้วยหลักเกณฑ์และการจัดเก็บรายได้จากภาษียาสูบ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ด าเนินการจัดเก็บภาษียาสูบจากสถานประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา ในอัตรา 9.30 สตางค์/มวน โดยให้น าส่งเงินภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พ .ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป 

ในปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความ
ร่วมมือจากสถานประกอบการค้ายาสูบที่น าส่งเงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
19 ราย ในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวนสถานประกอบการที่อยู่ในทะเบียนคุมที่ใช้เป็นฐานในการจัดเก็บ
ภาษี ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 17 ราย ลดลงจากเดิม 2 ราย และในปี พ.ศ. 2563 ได้รับ
ความร่วมมือจากสถานประกอบการค้ายาสูบที่อยู่ในทะเบียนคุมทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
และน าส่งเงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 17 ราย ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 2 ราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส านักการคลัง, 2563ก) โดยส่วนใหญ่สถาน
ประกอบการค้ายาสูบจะกระจุกตัวอยู่ในตัวเมืองเป็นหลัก  

การบริหารการจัดเก็บรายได้จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
โดยจะไม่ด าเนินการเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ดังค ากล่าวของผู้บริหารท้องถิ่นที่ว่า “การปฏิบัติงานจะต้อง
ไม่เลือกปฏิบัติและเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน” องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้
ให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก (Convenience) ให้กับผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยมีศูนย์
ประสานงานประจ าในแต่ละอ าเภอ ทั้งหมด 32 ศูนย์ ในแต่ละศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ 1-2 คน 
ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นผู้ที่ให้บริการในการรับเงิน ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการสามารถ
เลือกใช้บริการน าส่งเงินภาษีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จากข้อมูลข้างต้นผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นว่าสถานประกอบการควรมีทางเลือกในการที่จะน าส่งเงินภาษี จึงได้มีนโยบายในการเปิด
ช่องทางการน าส่งเงินภาษี จ านวน 3 ช่องทาง ดังนี้ ช่องทางแรก น าเงินพร้อมเอกสารประกอบการ
น าส่งเงินภาษีฯ ยื่นช าระที่ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร/โทรสาร 
0-4424-3042 ช่องทางที่สอง โอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชื่อบัญชี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 301 -
186483-7 และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 021 -2-03381-6 
และโทรแจ้งที่โอนให้ส านักคลังทราบ โทร/โทรสาร 0-4424-3042 พร้อมส่งส าเนาใบโอนและ อบจ.
02-1 แบบยื่นรายการ การช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ ส่งทาง
ไปรษณีย์ให้ส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนก าแหง
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สงคราม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร/โทรสาร  0-4424-3042 
เมื่อส่วนบริหารการคลัง ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเอกสารจะ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล หากถูกต้องจะออกใบเสร็จรับเงิน และส่งให้ผู้ประกอบการ ภายใน 3 วัน 
และช่องทางที่สาม การช าระภาษีออนไลน์ ที่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
www.koratpao.go.th ด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ค้นหาสถานที่ประกอบการด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดให้น าแบบยื่นรายการภาษีฯ ช าระได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายใน
วันที่ 20 ของเดือนจะเสียค่าธรรมเนียมในการบริการ 25 บาทต่อรายการ เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะด าเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการ
ภายใน 3 วันท าการดังภาพ 4.3 ต่อไปนี้  

 

 
 
ภาพที่ 4.3  ช่องทางการช าระภาษีออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส านักการคลัง (2562). 

 
สืบเนื่องจากสถานประกอบการในเขตจังหวัดนครราชสีมามีกิจการปั้มน้ ามัน 

ยาสูบ และกิจการโรงแรม ที่เป็นแบบห้องพักรายวันอยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
มาตรา 65 และให้อ านาจแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุก
เดือน แต่เนื่องด้วยพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามีขนาดใหญ่ ท าให้กิจการของสถานประกอบการทั้งหลาย
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มีที่ตั้งห่างไกลจากตัวจังหวัด เกิดความไม่สะดวกและรู้สึกเป็นภาระยุ่งยากในแต่ละเดือนที่จะต้อง
เดินทางมาติดต่อกบัส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 
10 ของทุกเดือนถัดไป จึงท าให้วิธีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อให้เกิด “ต้นทุนธุรกรรม 
หรือ (Transaction Costs)” ต่อสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งจะเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายขึ้นจากจ านวน
เงินภาษีและค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ และเป็นสาเหตุส าคัญหนึ่งที่ท าให้สถานประกอบการจ านวน
หนึ่งไม่เต็มใจที่จะจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

จากปัญหาดังกล่าว ส านักการคลังจึงได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม โดยการจัดท าแผนที่ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมขึ้นเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการที่อยู่ในจังหวัด ดังนั้น ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองแผนและงบประมาณร่วมกับส านักการคลัง ได้ด าเนินการขับเคลื่อนงานในส่วนของ
ระบบการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) รวมถึงการจัดการ
ระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยร่วมกันพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป (Software Application) 
เพ่ือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ในรูปแบบของระบบแผนที่ช าระภาษี ได้แก่ แผนที่ผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรมพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา แผนที่ช าระภาษีน้ ามันพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา และแผนที่ช าระภาษียาสูบพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดังภาพ 4.4 - 4.6 

 
 
ภาพที่ 4.4  แผนที่ผู้ช าระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรมพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2562ค). 
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ภาพที่ 4.5  แผนที่ช าระภาษีน้ ามันพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2562ข). 

 
 
ภาพที่ 4.6  แผนที่ช าระภาษียาสูบพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2562ง). 
 

จากแผนภาพทั้ง 3 แสดงให้เห็นถึงสถานที่ตั้งของสถานประกอบการค้า
น้ ามันสถานประกอบการค้ายาสูบ และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม ในระบบแผนที่ผู้ช าระภาษีจะ
แสดงจุดสีแดงเพ่ือบอกพิกัดสถานที่ของแต่ละต าแหน่งเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของสถาน
ประกอบการ สามารถน าข้อมูลจากระบบไปใช้ติดตามการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และรายงาน
ข้อมูล มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคลากรในการดูแลระบบเป็นการเฉพาะ ช่วยลด
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ข้อผิดพลาดในการท างาน อีกทั้ง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและภาระความยุ่งยากในการลง
พ้ืนที่ไปติดตามด้านเอกสารให้แก่สถานประกอบกิจการเป็นอย่างมาก  

4.1.3.2  การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้  
ผลการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า ส านักการคลัง

มีการบริหารจัดการภายในองค์การตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ โดยมีการก าหนดกรอบโครงสร้าง
ตามสายการบังคับบัญชา เจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการจัดเก็บรายได้ถูก
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้ท่ีขึ้นตรงต่อส านักการคลัง มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กร และเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ในฐานะผู้ที่มี
บทบาทส าคัญทั้งในด้านการก าหนดนโยบายและการบริหารราชการท้องถิ่น จึงถือเป็นความท้าทาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ในการที่จะจัดการองค์การในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาต้องมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  ด้านข้อกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาที่น าโดย
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องพิจารณาว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดเก็บภาษี ที่ออกโดยอ านาจตามความชอบในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม  
ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ การจัดเก็บภาษีจากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พัก 
ในโรงแรม มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่มากน้อยเพียงใด ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้เสียภาษีเป็นอย่างดีหรือไม่เมื่อข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความเหมาะสมและเห็นสมควรก็สามารถน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติและ
วิธีการเดียวกันได้ 

2)  ด้านบริหารการจัดเก็บภาษี ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อมเป็นอย่างมากในการบริหารการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ซึ่งได้
น าระบบเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในการจัดเก็บรายได้เพ่ือเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ด้วยการ
น ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลทั้ง Hardware และ Software เพ่ือใช้ในการจัดท าและจัดเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เสียภาษี วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี การช าระภาษีแบบออนไลน์ การจัดท าแผนที่ภาษี  
การวิเคราะห์แบบรายการภาษี การติดตามตรวจสอบการเสียภาษี การประเมินภาษี และการเร่งรัด
บังคับช าระภาษีค้าง  

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเอง ก็จะมีมาตรการติดตาม ตรวจสอบผู้มีหน้าที่เสียภาษี และการลงโทษผู้ที่หลีกเลี่ยง
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ภาษีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มาตรการที่เสนอแนะจะท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษี
น้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้ 

(1)  การจัดท าแฟ้มผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละรายแต่ละประเภทท าให้
ทราบว่าสถานประกอบการรายใดบ้างที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในระบบ ผู้ที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วมีการช าระ
ภาษีมากน้อยเพียงใด และมีการช าระภาษีโดยสม่ าเสมอหรือไม่ แฟ้มผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเก็บรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ค าขอจดทะเบียนสถานการค้า ส าเนาใบทะเบียนสถานการค้าแบบแสดง
รายการภาษีแต่ละเดือน งบเดือนแสดงการ บันทึกการวิเคราะห์แบบแสดงรายการภาษี บันทึกผล  
การตรวจปฏิบัติการบันทึกผลการตรวจสอบภาษี หนังสือแจ้งการประเมินภาษี ฯลฯ 

(2)  การจัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษีแต่ละรายแต่ละประเภท ข้อมูล
จากแฟ้มผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมแต่ละรายน ามาจัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดท าแผนที่ภาษี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้มีหน้าที่
เสียภาษีแต่ละรายให้ครบถ้วน จะท าให้การติดตามตรวจสอบผู้เสียภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีแต่ละราย  

(3)  การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียม 
ที่ยังไม่เข้ามาอยู่ในระบบ และมีมาตรการลงโทษอย่างจริงจัง 

(4)  การตรวจวิเคราะห์แบบรายการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมแต่ละราย เพ่ือให้มีการเสียภาษีที่ถูกต้องและครบถ้วน การตรวจ
วิเคราะห์แบบรายการภาษี จะต้องตรวจสอบประเภทของน้ ามัน , ยาสูบ โรงแรม ว่าตรงกับที่ยื่นไว้
หรือไม ่อัตราภาษีท่ีน ามาค านวณ  

(5)  การน าตัวชี้วัดงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา มาวัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีซึ่งก าหนดคะแนนเป็น 6 ระดับ 
โดยพิจารณาจากระดับความส าเร็จ (Milestone) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณว่ามีมากน้อยเพียงใด 
โดยพิจารณาจากการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนที่จัดเก็บเองประเภทภาษี
จากการค้าน้ ามันและค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา 
พร้อมกับหลักฐานบ่งชี้ความส าเร็จของงาน ประกอบด้วย ทะเบียนคุมเงินรายได้ภาษีจากการค้าน้ ามัน
และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม สรุปรายรับขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายงานผลการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

(6)  การตรวจปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษแีละค่าธรรมเนียม เป็นมาตรการหนึ่งที่เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 
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(7)  การตรวจสอบภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นมาตรการสุดท้ายที่
จะส านักการคลังน ามาปรับใช้ ภายหลังจากใช้มาตรการข้างต้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่ยอมเข้ามา
อยู่ในระบบ หรือจงใจช าระภาษีไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน 

3)  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี พบว่า ส านักการคลังมีการจัดเตรียม
บุคลากรตามจ านวนที่เหมาะสมกับงาน โดยบุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บ
ภาษีเป็นอย่างดีทั้งความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อบัญญัติวิธีการรับจดทะเบียนสถานการค้า วิธีการจัดเก็บ
ภาษี วิธีการท าให้ได้รับความร่วมมือจากผู้เสียภาษีเป็นอย่างดี วิธีการติดตามตรวจสอบการเสียภาษี 
เร่งรัดภาษีค้าง มาตรการบังคับทางกฎหมาย การส ารวจสถานประกอบการที่ปิดกิจการหรือเลิก
กิจการ ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้จัดท าฐานข้อมูลและบริหารจัดเก็บภาษีได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย า 

ส านักการคลังยังได้มีการจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้แก่
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ ทั้งหมด 32 แห่ง จ านวนกว่า 160 คน ในการจัดอบรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือน า
ศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานในครั้งนี้เกิดขึ้นโดยฝ่ายศูนย์ประสานงาน
ท้องถิ่น ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเพ่ือเพ่ิมความรู้ ยกระดับ
ประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน ตามระเบียบของทางราชการ  

4)  ด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือช าระภาษี พบว่า ส านักการคลังได้สร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทั้งในด้านขั้นตอนการจดทะเบียนสถานการค้า การท าบัญชี
ประจ าวันและงบเดือน การยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษี การอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสีย
ภาษี และบทลงโทษแก่ผู้หลีกเลี่ยงภาษี รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะเกิดแก่ส่วนรวมจากการน าเงิน
ภาษีท่ีจัดเก็บได้ไปใช้พัฒนาโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัด เช่น การก่อสร้างถนน เป็นต้น 

ดังจะเห็นได้จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสร้างมาตรการ
และแนวทางการอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการในการให้บริการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม โครงการออกสุ่มตรวจนิเทศงานให้แก่สถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่ รวมถึง
สถานประกอบการที่ค้างช าระภาษีและค่าธรรมเนียม การออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือสุ่มตรวจการรับเงิน
ตามศูนย์ประสานงาน และออกสุ่มตรวจสถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่ ตลอดจนการจัดท า
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ คือ 

การอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการในการให้บริการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สามารถด าเนินการดังนี้ 1) การออกสุ่ม
ตรวจนิเทศงานให้แก่สถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่  รวมถึงสถานประกอบการที่ค้างช าระ
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ภาษีและค่าธรรมเนียม 2) การออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือสุ่มตรวจการรับ
เงินตามศูนย์ประสานงาน และ 3) การปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา วิธีการแรกนั้นเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งได้ด าเนินการ 
เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวกและด าเนินการได้รวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการอ่ืน การด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในลักษณะนี้ ได้แก่ การส่งแบบยื่นรายการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมที่
ต้องช าระให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี การติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ เช่น สถาน
ประกอบการค้าน้ ามัน สถานประกอบการค้ายาสูบ สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและ 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีแต่ละประเภทแก่ประชาชนผู้เสียภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ 
สถานประกอบการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพและสามารถจัดเก็บรายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

ส าหรับจุดเด่นของวิธีการออกสุ่มตรวจนิเทศงานให้แก่สถานประกอบการ
รายเก่าและรายใหม่ รวมถึงสถานประกอบการที่ค้างช าระภาษีและค่าธรรมเนียม สอดคล้องกับผู้ให้
สัมภาษณ์ ให้ความเห็นว่า 

ฝ่ายพัฒนารายได้ ส านักการคลังออกนิเทศติดตามงานจัดเก็บรายได้ อ าเภอเมือง
นครราชสีมา อ าเภอปากช่อง และอ าเภอวังน้ าเขียว วิธีการดังกล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ในระดับ
หนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการอ านวยความสะดวกในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมของสถาน
ประกอบการเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สถานประกอบการยินยอมที่จะเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียม แต่ในความเป็นจริงนั้นหากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามิได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีและค่าธรรมเนียม ที่ดีพอก็ไม่
สามารถที่จะน าเงินภาษีและค่าธรรมเนียมของประชาชนไปใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างคุ้มค่า หรือการขาดฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นท่ีเป็นปัจจุบัน ขาดการออกสุ่มตรวจนิเทศงาน
หรือการออกหน่วยเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือสุ่มตรวจการรับเงินตามศูนย์
ประสานงานและขาดออกสุ่มตรวจสถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่ในการจัดเก็บภาษี
ก็มิอาจช่วยให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 7, 
สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562) 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ด้วยส านักการคลังในฐานะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านการเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ได้เล็งเห็นความส าคัญในการที่จะ
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เพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นส าคัญประกอบกับผลที่ได้รับในด้านรายได้และ  
มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรพร้อมเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในงานน าส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียม 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2552 (น้ ามัน, ยาสูบ) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 และได้จัดท าโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยออกรับบริการ ดังนี้  

1)  รับบริการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม อ านวยความสะดวก ประหยัดเวลา 
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่สถานประกอบการค้าน้ ามัน ก๊าซฯ, ยาสูบ และผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม
หรือสถานที่คล้ายคลึงกัน  

2)  ออกติดตามเร่งรัดสถานประกอบการรายทีค่้างช าระ  
3)  ออกประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ขอความร่วมมือสถานประกอบการรายใหม่ ให้น าส่งเงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
4)  ออกสุ่มตรวจการน าส่งเงินของสถานประกอบการตามข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
5)  ออกสุ่มตรวจสอบเอกสารการน าส่งเงินของศูนย์ประสานงานองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู่ 
4.1.3.3  การบริหารงานบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ 
ผลการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า องค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมาได้มีการบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ โดยมีค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3105/2560 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงาน
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บรายได้
เพ่ิมขึ้นนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1)  นางอุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
2)  นางอนุตรา มาลัยเปีย นักวิชาการคลังช านาญการ 
3)  นางนวรัตน์ ยื่นแก้ว เจ้าพนักงานการคลังช านาญงาน 
4)  นางสาวชญานิษฐ์ เกษสาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
5)  นางสาวนันทนา ศรีศศิวงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
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6)  นางสาวอัจฉรา แสงไสว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
7)  นายธีรศักดิ์ สาระถิน พนักงานขับรถยนต์ 

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
ผู้ได้รับแต่งตั้ง ล าดับที่ 1 มีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และผู้ได้รับแต่งตั้ง ล าดับที่ 2-6 มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1)  รับบริการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน

จากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เพ่ืออ านวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ประหยัดเวลา ได้แก่ สถานประกอบการค้าน้ ามัน ก๊าซฯ, ยาสูบ และผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมหรือ
สถานที่คล้ายคลึงกัน พร้อมเงินที่ได้รับเข้าบัญชีในนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

2)  ติดตามเร่งรัดสถานประกอบการรายค้างช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
3)  ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขอ

ความร่วมมือสถานประกอบการรายใหม่ ให้น าส่งเงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4)  ออกสุ่มตรวจยอดการน าส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมของสถาน

ประกอบการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนด 
5)  ออกตรวจสอบเอกสารน าส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมของศูนย์

ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ 
6)  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
7)  รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ผู้ได้รับแต่งตั้ง ล าดับที่ 7 มีหน้าที่ขับรถ รวมถึงการดูแลและตรวจสภาพรถยนต์ 
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2561 อย่างเคร่งครัด หากมี
ปัญหา อุปสรรค ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทราบ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ดังตาราง 4.7 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7  แผนปฏิบัติการโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ที ่ วัน/เดือน/ป ี ศูนย์ประสานงาน อบจ.
ประจ าอ าเภอ 

หมายเหต ุ

1 1-31 ตุลาคม 2560 
1-30 พฤศจิกายน 2560 

เมือง 
เมือง 

1. รับบริการช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน , การค้ายาสูบ
และค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม เพื่อ
อ านวยความสะดวก ประหยัดค่าใ ช้จ่าย 
ประหยัดเวลา ได้แก่ สถานประกอบการค้า
น้ ามัน ก๊าซฯ, ยาสูบ และผู้ควบคุมและจัดการ
โรงแรมหรือสถานท่ีคล้ายคลึงกัน  
2. เพื่อติดตามเร่งรัดสถานประกอบการราย
ค้างช าระ 
3 . เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอความ
ร่วมมือสถานประกอบการรายใหม่ ให้น าส่ง
เงินให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. เพื่อออกสุ่มตรวจยอดการน าส่งเงินภาษี
และค่าธรรมเนียมของสถานประกอบการตาม
ข้ อบัญญั ติ อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนจั งหวั ด
นครราชสีมาก าหนด 
5. เพื่อออกตรวจสอบเอกสารน าส่งเงินภาษี 
และค่าธรรมเนียมของศูนย์ประสานงาน อบจ.
นครราชสีมา ประจ าอ าเภอทุกอ าเภอ 

2 1-28 ธันวาคม 2560 
1-31 มกราคม 2561 
1-28 กุมภาพันธ์ 2561 

วังน้ าเขียว 
วังน้ าเขียว 
วังน้ าเขียว 

3 1-31 มีนาคม 2561 
1-30 เมษายน 2561 
1-31 พฤษภาคม 2561 
1-30 มิถุนายน 2561 

ปากช่อง 
ปากช่อง 
ปากช่อง 
ปากช่อง 

4 5-6 กรกฎาคม 2561 เสิงสาง 
5 9 กรกฎาคม 2561 ครบุร ี
6 10-13 กรกฎาคม 2561 ด่านขุนทด 
7 16 กรกฎาคม 2561 โนนไทย 
8 17 กรกฎาคม 2561 หนองบุญมาก 
9 18 กรกฎาคม 2561 เทพารักษ์ 
10 19 กรกฎาคม 2561 แก้งสนามนาง 
11 20 กรกฎาคม 2561 บัวใหญ่ 
12 23 กรกฎาคม 2561 เมืองยาง 
13 24 กรกฎาคม 2561 บัวลาย 
14 25 กรกฎาคม 2561 ปักธงชัย 
15 26 กรกฎาคม 2561 ล าทะเมนชัย 
16 6 สิงหาคม 2561 จักราช 
17 7 สิงหาคม 2561 ชุมพวง 
18 8 สิงหาคม 2561 พิมาย 
19 9 สิงหาคม 2561 สีดา 
20 10 สิงหาคม 2561 ขามทะเลสอ 
21 14 สิงหาคม 2561 สูงเนิน 
22 15 สิงหาคม 2561 พระทองค า 
23 16 สิงหาคม 2561 เฉลิมพระเกียรต ิ
24 17 สิงหาคม 2561 ประทาย 
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ที ่ วัน/เดือน/ป ี ศูนย์ประสานงาน อบจ.
ประจ าอ าเภอ 

หมายเหต ุ

25 20 สิงหาคม 2561 ห้วยแถลง 
26 21 สิงหาคม 2561 โนนแดง 
27 22-23 สิงหาคม 2561 สีคิ้ว 
28 24 สิงหาคม 2561 คง 
29 27 สิงหาคม 2561 ขามสะแกแสง 
30 28 สิงหาคม 2561 บ้านเหลี่ยม 
31 29 สิงหาคม 2561 โชคชัย 
32 4-5 กันยายน 2561 โนนสูง 
33 6-28 กันยายน 2561 เมือง 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2561). 

 
จากตารางดังกล่าว แสดงแผนปฏิบัติการโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส่งผลให้ 
การจัดเก็บรายได้ประเภทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยประชาชนผู้มีหน้าที่
เสียภาษีเดินทางมาช าระภาษีได้สะดวกมากขึ้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ทุกประเภท โดยโครงการออกส ารวจนิเทศงานเพ่ืออ านวยความ
สะดวกสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โครงการดังกล่าวช่วยให้สถานประกอบการสามารถช าระ
ภาษีได้ครบตามที่ก าหนด ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิ ภาพ 
ครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่ในจังหวัดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน และ 
เป็นการวางแผนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ให้เหมาะสม รวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการได้ทราบเกี่ยวกับการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม และเป็นการ
สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชน ส่งผลให้เกิดการโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกกับสถาน
ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนั่นเอง 

แต่ในบางปีงบประมาณต้องประสบปัญหาข้อจ ากัดในการจัดหารายได้มากกว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาดเล็ก เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีจ านวน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
มากกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ และมีขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อ
ข้อจ ากัดทางการคลังดังกล่าว ด้วยการเพ่ิมความพยายามในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น เช่น 
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การพัฒนาระบบบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดเก็บภาษีการจัดท าโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้แบบเชิงรุก และการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้
แก่สถานประกอบการในพื้นที่ เป็นต้น เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ในจังหวัด อย่างไรก็ตามข้อสรุปดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาดเล็กจะไม่มี
ขีดความสามารถในการจัดหารายได้หรือไม่มีขีดความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพข้อจ ากัด  
ทางการคลังแต่อย่างใด 

นอกจากการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้แล้ว ยังได้มีการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นต้นแบบความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ มีความรู้ มีทักษะด้านการจัดเก็บรายได้มากยิ่งขึ้น 
อันจะส่งผลให้บุคลากรประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลาการเพ่ิมสูงขึ้น อีกทั้ง เป็นการกระตุ้น
เตือนและสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะและมีส่วนร่วมพัฒนา
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบกับสถานประกอบการในเขต
พ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  

เมื่อมีการศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้แล้วก็จะต้องมีการจัดอบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง ให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในที่นี้
หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่นและคณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส่วน ผู้อ านวยการกองทุกกอง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้าส านัก หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายข้าราชการ ลูกจ้าง บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานในสังกัดที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเงินการคลัง หรือ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผลลัพธ์คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหนังสือสั่งการด้านการเงินการคลังของ
หน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรมีวิสัยทัศน์ในการท างาน น าองค์ความรู้
ที่ได้จากการสัมมนาและประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานและสามารถลดปัญหา ลดความ
เสี่ยงข้อผิดพลาดและทราบแนวทางท างานด้านการเงินการคลังได้ดีขึ้น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและ 
น าความรู้พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถวิเคราะห์ แก้ไข 
และชี้แจงเหตุผลหรือสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาได้ จากการจัดอบรมการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและน ามาสู่การจัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ และจัดท าแผนที่ภาษีเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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การสร้างแรงจูงใจในการท างานถือเป็นส่วนส าคัญของการบริหารจัดการด้านบุคลากร
ในองค์กร กล่าวคือ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะช่วยให้บุคลากรมีก าลังใจในการท างานเมื่อ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรเพ่ิมขึ้น ความตั้งใจท างานก็เพ่ิมข้ึนด้วย เมื่อบุคลากรมีความตั้งใจ 
ที่จะท างานตามที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆ ความผิดพลาดในการท างานก็น้อยลง หรือมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขได้ ยังมีความต้องการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้น เมื่อมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรแล้วก็จะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  
โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงาน ด้วยการประเมินอย่างตรงไปตรงมาโดยอ้างอิงจาก
ข้อมูลการท างานของบุคลากรแต่ละคน เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในต าแหน่งให้กับบุคลากร นอกจากนั้น
แล้ว การพัฒนาทักษะให้แกบุ่คลากรยังเป็นการช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ดังนั้นการมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีการวางแผนในระยะยาวจึงเป็นเรื่องจ าเป็น เช่น มีการวางแผนระยะยาว
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นต้นแบบเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพด้วยการวางแผนให้บุคลากร
และหัวหน้าหน่วยงานร่วมกันแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการบริหารการจัดเก็บรายได้คือ การสร้างความ
มั่นใจและการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 3 ระดับ 
ที่จะต้องสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากประชาชน กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ทักษะความเป็น
ผู้น ามืออาชีพ (Professional Leader) ในการบริหารงานท้องถิ่น โดยเน้นการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรก่อให้เกิดจิตส านึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ ภายใต้การน าของ ร้อยตรีหญิง ระนอง
รักษ์ สุวรรณฉวี ผู้บริหารท้องถิ่นได้วางนโยบายเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันคือ “การปฏิบัติงานนั้นต้องกระท าอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ” ซึ่งให้
ความส าคัญกับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี โดยการลงพ้ืนที่ขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าสู่
ระบบหรือสถานประกอบการรายใหม่ให้มาลงทะเบียนเข้าสู่ระบบพร้อมกับให้ค าปรึกษาแก่สถาน
ประกอบการที่ยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของตนให้เกิดความเข้าใจตรงกันและชี้แจงในสถานประกอบการ
ทราบว่าสถานประกอบธุรกิจของท่านเข้าข่ายในการเสียภาษี ดังนั้น สถานประกอบธุรกิจของท่าน
จะต้องเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดที่จัดเก็บจากภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดก็จะน าไปพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาต่อไป  

ในทางปฏิบัติหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกปฏิบัติต่อประชาชนผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบางรายหรือบางกลุ่ม อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
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การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและไม่
เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ดังนั้นการสร้างความมั่นใจและการยอมรับจาก
ประชาชนในท้องถิ่นนั่นถือเป็นความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างแท้จริง 

การสร้างความเข้าใจในการเสียภาษีนั้นประชาชนถือว่าเป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญที่
จะต้องมีหน้าที่ในการเสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะน า
เงินที่ได้จากการเสียภาษีนั้นไปจัดท าเป็นงบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะคืนสู่
ประชาชนและส่วนรวม ทั้งนี้ การหลีกเลี่ยงการช าระภาษียังถือเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีที่
ไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ดังที ่ 

กรณีของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หอพัก และห้องเช่าที่มีการแจ้งข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนหรือมีเจตนาในการปิดบังข้อมูลที่เป็นจริง โดยรายงานจ านวนห้องพักและอัตราค่า
เช่าที่น้อยเกินความเป็นจริงการผลักภาระค่าเช่าห้องเป็นค่าบริการอ่ืน ๆ แก่ผู้พักอาศัย 
โดยการรวมเป็นค่าเช่า การใช้อ านาจจากผู้ที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่ในการขอลดหย่อนภาษีหรือ
แม้แต่การติดสินบนต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือให้สามารถลดหย่อนจ านวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายจริง (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 6, สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2561) 

 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่ามีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม หอพักและ

ห้องเช่าบางแห่งที่แจ้งข้อมูลหรือมีเจตนาปิดบังข้อมูลที่เป็นจริง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการช าระภาษี 
ทั้งนี้อาจเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
รวมถึงการสร้างความเข้าใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1)  การเชิญสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การในการเสียภาษีและปรับความเข้าใจเก่ียวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของสถานประกอบการ และอบรม
สัมมนาสถานประกอบการค้าน้ ามัน, ก๊าซปิโตรเลียม ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการช าระภาษี และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง การจัดเก็บภาษีจากสถานประกอบการค้าน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียม ที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ พร้อมหารือถึงปัญหาอุปสรรคในการช าระภาษีของสถานประกอบการ โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ประสานงานทั้งหมด 32 อ าเภอ และเจ้าหน้าที่
ส านักการคลัง ที่เข้าร่วมกันเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาความร่วมมือในการช าระภาษี และเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การเรียกเก็บภาษีจากสถาน
ประกอบการน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียม ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ และรับทราบปัญหาอุปสรรค
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ในการช าระภาษีของสถานประกอบการค้าน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียม (NGV และ LPG) เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส านักปลัด, 2562)  

2)  การให้บริการแก่ผู้เสียภาษี เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ยอมรับและให้ความร่วมมือเสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 

(1)  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในการยื่นแบบ
รายการภาษีและค่าธรรมเนียม การรับช าระภาษีและค่าธรรมเนียม และการยื่นงบเดือน รวมทั้ง 
การจัดท าบัญชีประจ าวัน 

(2)  การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน เพ่ือจัดส่ งให้กับสถาน
ประกอบการไว้ใช้อ่านประกอบในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 

(3)  เจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษี พูดจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ 
ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อมีผู้เสียภาษีมาติดต่อก็ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่ชักช้าและหน่วงเหนี่ยว  เช่น 
การตรวจแบบรายการภาษีหรือแบบรายการค่าธรรมเนียม และการรับช าระภาษีหรือค่าธรรมเนียม 
เป็นไปอย่างรวดเร็วการพิจารณาและตรวจสอบให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(4)  เจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษีต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อบัญญัติและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีเป็นอย่างดี สามารถอธิบายและชี้แจงให้แก่ผู้เสียภาษีได้ เช่น 
วิธีการยื่นค าขอจดทะเบียนสถานการค้า การยื่นแบบรายการภาษีองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท า
บัญชีประจ าวันและงบเดือนฯ และควรมีการจัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 

(5)  เจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาไม่มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ให้ความยุติธรรมกับผู้เสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมโดยถ้วนหน้า เจ้าหน้าที่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เสียภาษีเชื่อถือในประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต และความยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได ้

(6)  กรณแีบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเสียภาษีไดจ้ัดเตรียมไว้ให้
พร้อมส าหรับแจกให้กับผู้เสียภาษีที่มาติดต่อ หรือมีจดหมาย หรือโทรศัพท์ขอมา เช่น แบบค าขอ  
จดทะเบียน แบบรายการภาษีหรือค่าธรรมเนียม แบบงบเดือน และแบบบัญชีประจ าวัน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจสถาน
ประกอบการธุรกิจโรงแรมและหอพักเพ่ือจัดท าแผนที่ข้อมูลอย่างจริงจัง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้อ านวยการส านักการคลังเกี่ยวกับกรณีของการเพ่ิมขึ้นของสถานประกอบการโรงแรม 
ในช่วงที่ผ่านมา พบว่า การจัดท าแผนที่ข้อมูลของสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จนในปี พ.ศ. 2560 ด าเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ 4.18 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2561 จัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ 5.17 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 0.99 แสนบาท 
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คิดเป็นร้อยละ 23.71 จากประเด็นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนความนิยมหรือฐานเสียง 
ทางการเมืองแต่อย่างใด เนื่องจากสถานประกอบการที่เสียภาษีส่วนใหญ่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
ตามท่ีก าหนด 

4.1.3.4  การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ 
จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า ส านักการคลัง องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมาก าหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานโดยมีการสร้างกลไกควบคุมงานติดตาม
ประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ กระบวนการจัดเก็บรายได้เป็นขั้นตอนตามระดับการบังคับ
บัญชาตามสายงานที่จะปฏิบัติงานเป็นประจ า และในทุกเดือนจะต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติ  
ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ การแสดงฐานะทางการเงิน การจัดเก็บรายได้ประจ าเดือน ประจ าปี 
โดยมีการรายงานออกมาในรูปแบบของตัวเลข อย่างไรก็ตามการบริหารการจัดเก็บรายได้มีการ
ตรวจสอบการเงินการคลัง ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพด้วยโครงสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดท าการ
ประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในแต่ละเดือนมีแนวโน้มเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องตรงจุดใดบ้างหาก
พบว่ามีข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถวัดออกมาตามเนื้องานของแต่ละ
บุคคล เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน แล้วพยายามปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้งานนั้น ๆ บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้งยังด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพบปะกับสถานประกอบการในพ้ืนที่
การหารือ หาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจ สร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สอดคล้อง
กับข้อมูลการสัมภาษณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น ดังที ่ 

การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้นส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของบุคลากร
ในการน าเทคนิคและกระบวนการบริหารมาใช้บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงและบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ การควบคุมงาน ติดตามและประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการคลังท้องถิ่นซึ่งหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้า 
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จของงานด้านการจัดเก็บรายได้อันจะน าไปสู่การ
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายผู้บริหารจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุม
งาน ติดตามประเมินผลเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานต่าง ๆ ในส่วน
การจัดเก็บรายได้ของส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ว่าอยู่ในระดับที่
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากน้อยเพียงใด (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 1, สัมภาษณ์, 
1 กุมภาพันธ์ 2562)  
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การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluating) เป็นการก าหนด
ห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็น 
ผู้รวบรวมรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ า
ทุกเดือน จากนั้นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการแต่ละเดือน 
เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าและขีดความสามารถในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ ซึ่งก าหนดการ
ติดตามผลในทุกเดือนหรือเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 

การที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะมุ่งแต่ติดตามรายงานผลข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากส านัก
การคลังหรือจากข้าราชการประจ าดังเช่นที่เคยปฏิบัติกันมา ก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
ทันท่วงที หรืออาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับที่ต้องการ ตัวเลขข้อมูลอาจมีความซับซ้อนเข้าใจยากไม่
สามารถน าไปสื่อสารกับข้าราชการในองค์กรหรือน าไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ
ร่วมกันได้ หรือในบางครั้งอาจได้รับรายงานข้อมูลมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องวิเคราะห์หรือตีความหมาย
เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
ภายใต้ข้อจ ากัดทางการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเชิงรับเช่นนี้ ต้องมีก าร
ปรับตัวให้เกิดการบริหารงานคลังในเชิงรุกมากขึ้น โดยการเข้าถึงข้อมูลฐานะทางการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
(Benchmarking) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพ่ือให้การบริหารงานคลังมีประสิทธิภาพและ
มีความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได้ พบว่า ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนมากได้ให้ความเห็นว่า บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี จากการศึกษาข้อมูล
จากเอกสารและจากประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรที่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการจัดเก็บ
รายได้ และบางคนได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมก าหนดนโยบายด้านการจัดเก็บรายได้ การจัดอบรม
สัมมนาสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น การเร่งรัดติดตามผลการจัดเก็บรายได้และ
เป็นผู้ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้โดยตรงอยู่แล้ว วิธีการและแนวทางด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้
จัดท าแผนการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ โดยก าหนดการจัดเก็บรายได้ให้อยู่ในช่วงของเวลาที่
ก าหนดให้สถานประกอบการยื่นแบบ เช่น ภาษีน้ ามันและภาษียาสูบให้ยื่นแบบภายในวันที่ 20  
ของเดือน ในส่วนค่าธรรมเนียมโรงแรมก าหนดให้ยื่นแบบภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน เนื่องจาก
สถานประกอบการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่เขตรับผิดชอบของอ าเภอเมือง อ าเภอปากช่อง อ าเภอ  
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วังน้ าเขียว ตามล าดับ ทั้งนี้การก าหนดการจัดเก็บรายได้ก็จะแจ้งเป็นหนังสือเพ่ือให้สถานประกอบการ
ได้รับทราบล่วงหน้าการด าเนินการจะต้องให้ทันภายในก าหนดเวลาของทางราชการ 

การจัดเก็บรายได้จากภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการน้ ามัน ยาสูบและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ยังมีการพัฒนากระบวนงานในทุกรูปแบบทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ ให้ได้มาซึ่งรายได้
ถือเป็นหัวใจส าคัญในการที่จะขับเคลื่อนองค์กร ให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารการพัฒนา 
เสริมสร้างการปฏิบัติงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บรายได้จากสถาน
ประกอบการที่อยู่ในระบบครบทั้งสามประเภท แสดงให้เห็นว่าระบบการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
มีประสิทธิภาพ  

ส าหรับเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิธีการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน 
และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า มีความรู้ ความเข้าใจโดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อบัญญัติ หนังสือราชการ จากข้อมูลตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรายได้จัดเก็บเองที่ส าคัญ แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ด าเนินการ
จัดเก็บจากผู้เข้าพักในโรงแรม โดยให้ผู้ควบคุมและจัดการธุรกิจโรงแรมด าเนินการจัดเก็บจากผู้เข้าพัก
ในโรงแรมแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในอัตราร้อยละ 1 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก (2) 
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ด าเนินการจัดเก็บจากสถานประกอบการค้า
น้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ในอัตรา 3.50 สตางค์/ลิตร/กิโลกรัมของยอด
จ าหน่ายน้ ามัน ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ และ (3) ภาษีบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ (ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์) ด าเนินการจัดเก็บจากสถาน
ประกอบการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ 
 

4.2 ผลการศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
 

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมี

อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
โดยมีหน้าที่ในการสนับสนุน ประสาน และให้ความร่วมมือทางราชการกับส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการ
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พัฒนาท้องถิ่น คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ก าหนดให้มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนในจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในล าดับต้น ๆ 
มีสถานประกอบการธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง 
อ าเภอเมือง และอ าเภอสัตหีบ จึงท าให้จังหวัดชลบุรีมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2562 
จ านวน 1,911,807.95 ล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้ามาพักแรมตามสถานที่พักต่าง ๆ เช่น โรงแรม เกสท์เฮาส์ รีสอร์ทและที่พักอ่ืน ๆ หรือที่พักไม่มี
ก าหนดค่าตอบแทน รวม 307,141,990 คน (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, 2563)  

4.2.1.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือ ริมฝั่งทะเลตะวันออก

ของอ่าวไทย ประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิปดา ถึง 13 องศา 43 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 
องศา 45 ลิปดา ถึง 101 องศา 45 ลิปดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา-ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร ยังมี
เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร 
ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาทีเท่านั้น 

มีเนื้อที่ประมาณ 4,363 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,726,875 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.85 
ของพ้ืนที่ประเทศไทย (พ้ืนที่ของประเทศไทยประมาณ 320,696,875 ไร่ หรือ 513,115 ตาราง
กิโลเมตร)มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ทิศใต้   ติดต่อกับ จังหวัดระยอง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 
ส าหรับที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่อยู่ 333/555 หมู่ที่ 3 ถนนนารถ

มนตเสวี 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ (038)-398039-42 ตามด้วย
หมายเลขภายใน e-mail: contact@chon.go.th ดังภาพ 4.7 ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.7  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2563). 
 

4.2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรีมีการผสมผสานกันมากถึง 4 แบบ ได้แก่ ที่ราบ

ลูกคลื่นและเนินเขาของชลบุรี พบได้ทางด้านตะวันออกของจังหวัด ในเขตอ าเภอบ้านบึง อ าเภอ 
พนัสนิคม อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอบ่อทองพ้ืนที่นี้ 
มีลักษณะสูง ๆ ต่ า ๆ คล้ายลูกระนาด ปัจจุบันพื้นที่นี้ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการปลูกมันส าปะหลัง ที่ราบ
ชายฝั่งทะเล นั้นพบตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกง ถึงอ าเภอสัตหีบ เป็นที่ราบแคบ ๆ ชายฝั่งทะเล มีภูเขาลูก
เล็ก ๆ สลับเป็นบางตอน ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกง มีล าน้ าคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่
อ าเภอบ่อทอง และอ าเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคมไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้ าบางปะกง
โดยดินตะกอนอันอุดมสมบูรณ์จากการพัดพาของแม่น้ าบางปะกงนี้เอง ได้ก่อให้เกิดที่ราบลุ่มเหมาะสม
ต่อการเกษตรกรรม ส่วนพ้ืนที่สูงชันและภูเขา นั้นอยู่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด ตั้งแต่
อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอบ้านบึง อ าเภอศรีราชา อ าเภอหนองใหญ่ และอ าเภอบ่อทอง ในส่วนที่
อ าเภอศรีราชานั้นเป็นต้นน้ าของอ่างเก็บน้ าบางพระ แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคหลักแห่งหนึ่งของชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 160 กิโลเมตร เว้าแหว่งคดโค้งสวยงาม เกิดเป็น
หน้าผาหิน หาดทรายทอดยาว ป่าชายเลน ป่าชายหาด ฯลฯ ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถพัฒนาไปเป็น
ท่าจอดเรือก าบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี อาทิ ท่าจอดเรือรบที่อ าเภอสัตหีบ เป็นต้น ส าหรับเกาะส าคัญ ๆ 
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มีอยู่ไม่น้อยกว่า 46 เกาะ เช่น เกาะสีชัง เกาะค้างคาว เกาะริ้น เกาะไผ่ เกาะลอย เกาะล้าน เกาะขาม 
เกาะแสมสาร และเกาะครามที่อยู่ในเขตทหารเรือของอ าเภอสัตหีบเป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาล
เต่าทะเลที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ของไทย เป็นต้น โดยเกาะเหล่านี้ท าหน้าที่เป็นปราการธรรมชาติ
ช่วยป้องกันคลื่นลม ท าให้ชลบุรีไม่ค่อยมีคลื่นขนาดใหญ่ ต่างจากจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
ซึ่งมักมีคลื่นใหญ่กว่า ด้วยเหตุนี้เองชายฝั่งของชลบุรีจึงเต็มไปด้วยท่าจอดเรือประมง และเหมาะแก่
การสร้างท่าจอดเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 

4.2.1.3  โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย สภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายนิติบัญญัติ) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหาร) 
ภายใต้การบริหารราชการของนายวิทยา คุณปลื้ม จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 
ได้แก่อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ้านบึง อ าเภอพานทอง อ าเภอศรีราชา อ าเภอ 
บางละมุง อ าเภอสัตหีบ อ าเภอหนองใหญ่ อ าเภอบ่อทอง อ าเภอเกาะสีชัง และอ าเภอเกาะจันทร์ 
การแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2562 และมติของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดให้แบ่งการบริหารงานออกเป็น 9 กอง 2 ส านัก 
ประกอบด้วย (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (4) ส านักช่าง (5) กองคลัง (6) กองสวัสดิการสังคม (7) 
กองพัสดุและทรัพย์สิน (8) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (9) กองการเจ้าหน้าที่ (10) กอง
การท่องเทีย่วและกีฬา และ (11) กองสาธารณสุข 

4.2.1.4  สถานการณ์ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
สถานการณ์ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-

2562 พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้ที่มาจากรายได้ที่รัฐจัดสรรให้และแบ่งให้ 
รองลงมาคือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองตามล าดับ ในส่วนของรายได้ที่
จัดเก็บเองมาจากภาษีอากร ได้แก่ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก
ในโรงแรม จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเป็น
จ านวนมากประกอบกับมีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมจ านวนมาก รองลงมาคือ สถาน
ประกอบการค้าน้ ามัน และสถานประกอบการค้ายาสูบ จึงท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมี
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รายได้จากการจัดเก็บภาษีจากทั้ง 3 ประเภทเพ่ิมขึ้น พิจารณาได้จากข้อมูล ดังตาราง 4.8 และตาราง 
4.9 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.8  แสดงรายได้จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557-2559 
หน่วย : บาท 

รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ก.รายได้ภาษีอากร 
1.หมวดภาษีอากร   

ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 

 
 

249,295,141.70 
54,128,941.04 

 
 

266,006,485.00 
56,686,610.67 

 
 

236,995,761.25 
57,245,633.80 

รวมหมวดภาษีอากร 303,424,085.74 322,693,095.67 294,241,395.05 
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
ค่าปรับการผิดสัญญา 

 
 

3,020.00 
23,041,565.51 

322,662.00 
173,716.00 

14,184,611.00 

 
 

0.00 
25,865,127.78 

98,962.00 
402,297.63 

17,059,633.00 

 
 

400.00 
27,171,706.66 

91,462.00 
295,392.00 

6,992,092.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 37,725,574.51 43,422,420.41 34,551,052.66 

2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

 
90,000.00 

2,476,359.00 
66,694,525.42 

58,000.00 

 
93,000.00 

2,201,979.00 
71,421,982.98 

108,000.00 

 
93,000.00 

2,204,493.00 
47,251,575.06 

108,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 69,318,884.42 73,824,961.98 49,657,068.06 

3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ค่าขายแบบแปลน 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

 
7,146,600.00 

613.00 
13,750.00 

778,549.04 

 
7,357,500.00 

0.00 
13,850.00 

375,223.00 

 
13,890,100.00 

0.00 
12,150.00 

458,742.38 
รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 7,939,512.04 7,746,573.00 14,360,992.38 

4.หมวดรายได้จากทุน 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
117,417.00 

 
367,200.00 

 
333,010.00 
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รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รวมหมวดรายได้จากทุน 117,417.00 367,200.00 333,010.00 

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 418,525,473.60 448,063,254.10 393,143,518.20 
 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2562ก). 
 
ตารางที่ 4.9  แสดงรายได้จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2560-2562 

หน่วย : บาท 

รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก.รายได้ภาษีอากร 
1.หมวดภาษีอากร   

ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 

 
 

226,736,378.94 
57,882,969.38 

 
 

181,869,477.47 
58,677,763.51 

 
 

195,650,022.38 
65,342,778.74 

รวมหมวดภาษีอากร 284,619,348.32 240,547,477.47 260,992,801.12 
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
ค่าปรับการผิดสัญญา 

 
 

800.00 
28,642,187.08 

163,350.00 
316,712.00 

19,870,174.00 

 
 

400.00 
32,976,545.71 

82,300.00 
267,066.00 

26,112,777.00 

 
 

74,400.00 
35,991,353.70 

168,200.00 
262,380.00 

20,694,038.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 48,993,223.08 59,439,088.71 57,190,371.70 

2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานท่ี 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 

 
93,000.00 

2,390,644.00 
62,472,042.35 

80,000.00 

 
93,000.00 

2,450,635.00 
46,752,703.44 

50,000.00 

 
93,000.00 

2,466,008..00 
49,927,447.69 

38,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 65,035,686.35 49,346,338.44 15,105,901.77 

3.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ค่าขายแบบแปลน 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 

 
12,398,700.00 

00.00 

 
25,370,300.00 

0.00 

 
13,717,000.00 

0.00 
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รายได้ที่จัดเก็บเองแต่ละประเภท ปีงบประมาณ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 
รายได้เบ็ดเตล็ด 

9,500.00 
864,542.67 

8,950.00 
2,002,959.09 

8,750.00 
1,380,151.77 

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 13,272,742.67 27,382,209.09 15,105,901.77 
4.หมวดรายได้จากทุน 

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 

363,296.00 
 

1,220,800.00 
 

30,500.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 363,296.00 1,220,800.00 30,500.00 

รวมรายไดจ้ัดเก็บเอง 412,284,296.40 377,935,913.70 385,844,030.30 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2562ก). 
 

จากตารางดังกล่าว จะเห็นว่าสัดส่วนร้อยละของการเพ่ิม/ลดรายได้ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีจัดเก็บเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2562 พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีมีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 418.52 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้ที่จัดเก็บเอง 
จ านวน 448.06 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 29.54 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้ที่จัดเก็บเอง 
จ านวน 393.14 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 54.92 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560 มีรายได้ที่จัดเก็บเอง 
จ านวน 412.28 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 19.14 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 มีรายได้ที่จัดเก็บเอง 
จ านวน 377.93 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 34.35 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีมีรายได้ที่จัดเก็บเอง จ านวน 385.84 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 7.91 ล้านบาท 
หากเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้น โดยรวม 6 ปีย้อนหลัง พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้ 
ที่จัดเก็บเองเฉลี่ยปีละ 405.96 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายได้จัดเก็บเองในปี พ.ศ. 2557, 2558 และ 
ปี พ.ศ. 2560 มีรายได้จัดเก็บเองสูงกว่ารายได้ที่จัดเก็บเองเฉลี่ย และรายได้ที่จัดเก็บเองต่ ากว่ารายได้ 
ที่จัดเก็บเองเฉลี่ย ได้แก่ ปี พ.ศ. 2559, 2561 และปี พ.ศ. 2562 สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่ารายได้ 
ที่จัดเก็บเองจะเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดเมื่อเปรียบกับรายได้ประเภทอ่ืน ๆ ทว่าในภาพรวมนั้นถือว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีความพยายามในการจัดเก็บรายได้ กล่าวคือเมื่อเปรียบเทียบ 
การเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในระยะเวลา 6 ปี ย้อนหลังแล้วปรากฏว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้ที่จัดเก็บเองในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้
ในปี พ.ศ. 2561 ลดลงเหลือเพียง 377.93 ล้านบาท ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 28.03 ล้านบาท เมื่อพิจารณา
รายได้ที่จัดเก็บเองจ าแนกตามประเภท พบว่า รายได้จากภาษีน้ ามัน, ก๊าซ และค่าธรรมเนียมโรงแรม
เพ่ิมสูงขึน้ ขณะที่ภาษียาสูบลดลงอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ ดังที่ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
และในปี พ .ศ . 2555 ได้มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เรื่อง 
การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2557 ให้สถานประกอบการค้ายาสูบ ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย ผลิต หรือ 
สั่ง หรือน าเข้าบุหรี่ซิกาแรตหรือซิการ์ ต้องเสียภาษีในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ โดยผู้
ประกอบกิจการค้ายาสูบต้องยื่นแบบ อบจ .02-1 กับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตโดยเจ้าหน้าที่จะ
เป็นผู้รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสารใบ Invoice เมื่อตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วให้สถาน
ประกอบกิจการแจ้งยอดช าระค่าภาษียาสูบเมื่อช าระภาษีเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะออก
ใบเสร็จรับเงินให้กับสถานประกอบกิจการ และกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้จากภาษียาสูบลดลง อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและการก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาน
ประกอบการค้ายาสูบจึงส่งผลท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้จากการค้ายาสูบ
ลดลง แต่ในขณะเดียวกันสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานประกอบการค้าน้ ามัน 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบไป ทว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีกลับมี
รายได้จากภาษีน้ ามันและค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี เป็นที่น่าสังเกตว่า
ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ท าไมรายได้ถึงจัดเก็บได้เพ่ิม ในฐานะผู้อ านวยกองคลังเห็นว่าส่วนหนึ่ง
มาจากการก าหนดนโยบายของท่านผู้บริหารที่ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ด้วยภารกิจ
ที่ว่า ‘เงินทุกบาทมีค่า ร่วมกันพัฒนาบ้านเมือง’ เมื่อเป็นเช่นนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ต้อง
ปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เน้น
การท างานอย่างจริงจัง โดยไม่ได้มองว่าต าแหน่งในหน้าที่การงานคืออะไร แต่จะมองการ
ท างานเป็นหลักเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและให้การยอมรับอย่างแท้จริง  (ผู้ให้
สัมภาษณ์คนที่ 8, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2561) 
 

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารายได้จากภาษียาสูบที่ลดลงย่อมส่งผลให้สถาน
ประกอบการค้ายาสูบในจังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบโดยตรง อันเนื่องมาจากการวิกฤตการณ์  
ทางเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ดีตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 64 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจในการจัดเก็บรายได้
ของตนเอง โดยออกข้อบัญญัติในการจัดเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดจากสถานประกอบการค้ายาสูบ
ในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ เพ่ือน ารายได้ไปใช้ประโยชน์และการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ในการนี้ 
การยาสูบแห่งประเทศไทยได้รณรงค์ในการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บ
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ภาษีได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ โดยประสานและน าแนวทางการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการจัดเก็บภาษี เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามาเป็นแบบอย่างในการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมตามสภาพ
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้การจัดเก็บภาษียาสูบ กรณียาสูบที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศเป็นไปด้วยความครบถ้วน ถูกต้อง กองคลังจึงได้ท าการจัดเก็บภาษียาสูบ ที่น าเข้ามาจาก
ต่างประเทศและถูกขายในพ้ืนที่จังหวัดตามร้านค้าในเขตพ้ืนที่อย่างเคร่งครัด  

ขณะเดียวกันสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรีก็ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองท าให้นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างชาติ ความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการจองที่ พักมีระยะเวลาสั้นลง มีอัตราการเข้าพักลดลง ทั้งสถาน
ประกอบการให้บริการห้องพักในรูปแบบรายเดือนควบคู่กับรายวันได้รับผลกระทบไปด้วย และมีการ
แข่งขันด้านราคาส่งผลกระทบต่ออัตราการเข้าพัก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับลดราคาค่าห้องพัก 
ท าให้สถานประกอบการโรงแรมขาดรายได้ จึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดเก็บรายได้
ลดลง  

ภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการเข้าสู่ระบบได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายท าให้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องจนท าให้สามารถมีรายได้
จากภาคการท่องเที่ยวจ านวนมาก ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พัก
ในโรงแรม ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้จากค่าธรรมเนียมจาก 
ผู้พักในโรงแรม จ านวน 23.04 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากค่าธรรมเนียมจากผู้พัก 
ในโรงแรม จ านวน 25.86 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2.82 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 มีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม จ านวน 27.17 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.31 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 
2560 มีรายได้จากค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม จ านวน 28.64 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 1.47 
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 มีรายได้จากค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม จ านวน 32.97 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากเดิม 4.33 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม จ านวน 35.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 3.02 ล้านบาท ตามล าดับ 

เช่นเดียวกับ รายได้จากภาษีน้ ามัน , ก๊าซปิโตรเลียม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น ดังจะเห็นได้จาก ในปี พ.ศ. 2557 มีรายได้จากภาษีน้ ามัน จ านวน 54.12 
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2558 มีรายได้จากภาษีน้ ามัน จ านวน 56.68 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2.56 
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2559 มีรายได้จากภาษีน้ ามัน จ านวน 57.24 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.56 
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2560 มีรายได้จากภาษีน้ ามัน จ านวน 57.88 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.64 
ล้านบาท ปี พ.ศ. 2561 มีรายได้จากภาษีน้ ามัน จ านวน 58.67 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดิม 0.79 
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ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้จากภาษีน้ ามัน จ านวน 
65.32 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากเดิม 6.65 ล้านบาท ตามล าดับ 
 

4.2.2 บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ 
ผู้วิจัยศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี จากข้อเท็จจริงของผู้บริหารท้องถิน่ใน 3 ระดับ ดังนี้ 
4.2.2.1  บทบาทเชิงนโยบายในระดับผู้บริหารท้องถิ่น 

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ภายใต้การน าของนายวิทยา คุณปลื้ม ผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ 
และนโยบาย ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นคือ “เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือ
ภาคีทุกภาคส่วนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจรที่ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ 
การศึกษา กีฬา สุขภาพ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยท้องถิ่นเป็นกลไกส าคัญเ พ่ือขับเคลื่อนสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน”  

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี คือ “เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษา การให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การป้องกันแก้ปัญหาสังคมยาเสพติดและโรคเอดส์ เสริมสร้างความร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอย
แบบบูรณาการและการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียในชุมชน และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้ง
ช่องทางในการขยายตัวทางการค้าการท่องเที่ยวและกีฬา”  

ตามแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล และยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในแต่ละ
ยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการพัฒนาแต่ละ
ด้านไว้เพ่ือเป็นแผนงานในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี, 2560, น. 18-21)  
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ทั้งนี้ นโยบายการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงนโยบายต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1) นโยบายด้านความสัมพันธ์และการประสานงาน
ท้องถิ่น 2) นโยบายด้านสังคม การศึกษา และสุขภาพ 3) นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 4) นโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
และการผลิต ภาคเกษตร ภาคธุรกิจและบริการ ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่าย
และกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกชุมชน” 5) นโยบายด้านผังการเมืองและการจัดการ “ชลบุรี ซิตี้สเคป” 
6) นโยบายด้านการคมนาคมและขนส่ง 7) นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนาสังคมกีฬา ก้าวสู่เมืองกีฬาอาชีพ” 8) นโยบายด้านปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 9) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ด้วยนโยบายดังกล่าวเกิดจากการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนได้ซักถามในประเด็นต่าง ๆ โดยทั่วกัน ซึ่งนโยบายในแต่ละด้านได้รับการน าไปขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์และสัญญาประชาคมที่ได้ให้ไว้กับพ่ีน้องประชาชนชาวชลบุรี 
ในการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การให้ความดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับลูกหลาน การเปิดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่ทั่วถึงเท่า
เทียม การมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเกิดประโยชน์สุขต่อพ่ีน้องประชาชนชาวชลบุรีโดย
ทั่วกัน ประการส าคัญอีกประการคือ ความตั้งใจอย่างแท้จริงของผู้บริหารท้องถิ่นเองที่ต้องการให้
จังหวัดชลบุรีอันเป็นที่รู้จักได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์ให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความ
โดดเด่นเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับและเลือกที่จะลงทุนหรือประกอบกิจการจากนักลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ไปสู่การสร้างความพร้อมให้กับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วงชิงโอกาส ช่วงชิงความได้เปรียบ
และได้รับประโยชน์จากความร่วมมือและข้อตกลงทางด้านต่าง ๆ ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , 2560) ซึ่งสอดคล้องตาม
ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความเห็นว่า 

การก าหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ที่เน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้น า
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าวที่ได้ก าหนดขึ้นมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการ
ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริม
มาตรการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  รณรงค์ให้
ประชาชนมีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการท างานของข้าราชการ 
ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน ได้แก่ การอ านวยความ
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สะดวกและให้บริการประชาชนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดและเน้นการให้บริการเสร็จ
สิ้น ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพ่ิมการให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น จึงเกิดการยอมรับจากประชาชน
ในพ้ืนที่ รวมถึงผู้น าชุมชน ผู้น าพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นระยะเวลานานท าให้มีความ
เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดชลบุรี สามารถสานต่อโครงการที่มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณพัฒนาในสิ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วนเพ่ือพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้มีขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของเมือง และการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขให้มีมาตรฐานที่ดีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งยังส่งเสริม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองที่มีความทันสมัย เป็นเมือง
ท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวในจั งหวัด
ชลบุรี สร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน (ผู้ให้สัมภาษณ์
คนที่ 2, สัมภาษณ์, 11 พฤศจิกายน 2561) 

 
ผลการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นมุ่งเน้นการพัฒนา

ความสัมพันธ์และการประสานงานในท้องถิ่น โดยการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งในระดับจังหวัดกับ
รัฐบาล ระดับกลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีและ 
ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและการผลิตภาคเกษตร 
ภาคธุรกิจและบริการ ยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรากฐานอาชีพ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้  
ให้ทั่วถึงทุกชุมชน” และด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนา
สังคมกีฬา ก้าวสู่เมืองกีฬาอาชีพ” นโยบายดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ 
และประชาชนทั่วไป สามารถสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดได้ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่นเป็นหลัก แม้ว่าจะมี
แหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนแต่จ านวนการจัดเก็บรายได้กลับยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อันเนื่องจาก
ระบบการบริหารการจัดเก็บรายได้ที่ยังไม่ มีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
ประกอบกับข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน จ านวนบุคลากรในองค์กรมีจ านวนจ ากัด และสถาน
ประกอบการธุรกิจมีจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการรายเก่าหรือสถานประกอบการเกิดขึ้น
ใหม่ทั้งที่อยู่ในระบบและไม่ได้อยู่ในระบบ  
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ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุผลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ การจัด
องค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้ การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ 
รวมถึงการควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้  ด้วยนโยบายการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ได้น าเสนอแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาระบบบริหาร
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของตนเอง แล้วน าแนวคิดและวิธีการดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแนวคิดและวิธีการดังกล่าว ก็จะน าไปก าหนดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และสามารถด าเนินการจัดเก็บได้ต่อไป ดังตาราง 4.10 
ต่อไปนี้  

ตารางที่ 4.10  ลักษณะแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษี 

อปท. ลักษณะแนวคดิและวิธีการในการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษี 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบรุ ี

 

แนวคิดและวิธีการในการการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษี 

ผู้บริหารเห็นชอบ  

              เสนอแนวคิดและวิธีการ                       น าไปปฏิบัต ิ
                    จัดเก็บรายได ้

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได ้

 
ด้วยแนวคิดและวิธีการบริหารการจัดเก็บรายได้มีลักษณะเป็นแนวตั้งระหว่าง

ผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในละดับล่าง แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาระบบบริหาร
การจัดเก็บรายได้โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเสนอแนวคิ ด
และวิธีการบริหารการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด ในทางปฏิบัติแล้วการจัดเก็บรายได้มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถและคุณธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
ความรู้ความสามารถในการปรับตัวของบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนผู้เสียภาษี
ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น รวมทั้งปัจจัยภายนอก อาทิ นักการเมืองท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น หน่วยงาน
ภายนอก และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศักยภาพทางระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามา
สนับสนุนและเป็นตัวกระตุ้นการบริหารงานของท้องถิ่น  
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ขณะเดียวกันการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนั้นจัดเก็บ
รายได้สัดส่วนที่สูง รวมทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจ านวนมาก การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีจัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการระดมทรัพยากรจากประชาชนในรูปของภาษีอากรซึ่งมี
ลักษณะเป็นการบังคับจัดเก็บ โดยที่ประชาชนในฐานะผู้เสียภาษีไม่จ าเป็นต้องได้รับประโยชน์กับ
สัดส่วนเดียวกับจ านวนเงินภาษีที่ต้องจ่าย แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะมีอ านาจบังคับ
จัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาล แต่ทว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีเองก็ประสบปัญหาและสาเหตุในการจัดเก็บรายได้ ปัญหาหลักที่พบจากการศึกษาจาก
เอกสารและการสัมภาษณ์ คือ ปัญหาการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรและปัญหารายได้ไม่พอจ่าย  

1)  ปัญหาการบริหารจัดเก็บภาษีอากร เป็นผลมาจากที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรียังไม่มีระบบการบริหารจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สาเหตุส าคัญที่ท าให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประสบปัญหาในการบริหารจัดเก็บภาษีอากร มีรายละเอียดดังนี้  

(1)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ อีกทั้ง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ส านักกองคลังมีอัตราที่ว่าง
เยอะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงไม่สามารถที่จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง 
จึงต้องพ่ึงส่วนกลางเป็นหลัก  

(2)  เกิดข้อสงสัยจากประชาชนที่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีด าเนินการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนกันกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ 

(3)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขนาดใหญ่ประกอบด้วย เขตการปกครอง 11 อ าเภอ แต่พบว่ามีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
ประจ าอ าเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการช าระภาษีเพียงศูนย์เดียว คือ ศูนย์ย่อยที่
พัทยาซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง จึงเป็นข้อจ ากัดแก่ประชาชนผู้เสียภาษี มีช่องทางในการช าระ
ภาษีค่อนข้างจ ากัด ทั้งนี้ การจะเดินทางมายื่นแบบช าระภาษีด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปน็ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางมาช าระภาษีของผู้ประกอบการ มีสาเหตุเนื่องมาจาก
ผู้ประกอบการบางรายอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ท าให้เกิดความ
ล าบากในการเดินทางและยังมีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

(4)  การช าระภาษีผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และส่งหลักฐานแสดงการช าระภาษีผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ แฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เฟชบุ๊ค ซึ่งปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยี ผู้ประกอบการบางรายเป็น
ผู้ประกอบการรายเก่า จึงท าให้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อีกท้ัง ยังมีปัญหาจากขั้นตอนการรับส่งข้อมูลผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในขั้นตอนการรับส่งข้อมูล 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การส่งเอกสารทางแฟกซ์ อีเมล์ ไลน์ หรือเฟชบุ๊ค 
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ซึ่งบางครั้งใช้งานไม่ได้ ด้วยสาเหตุจากระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียร หรือ การส่งข้อมูลเกิด
ข้อผิดพลาด จึงท าให้เกิดเสียงสะท้อนจากทางผู้ประกอบการกลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ แต่กลับเครื่องมือส าหรับการสื่อสาร 
ยังไม่ครอบคลุม ไม่มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่ดีเท่าที่ควร 

(5)  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากทั้งที่อยู่ใน
ระบบช าระภาษีและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบช าระภาษี เป็นปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีที่จะต้องมรีะบบการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วน 

(6)  การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการส ารวจสถาน
ประกอบการรายใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการบางรายในการ
จัดท าข้อมูลผู้ประกอบการและการเข้าสู่ระบบ มีสาเหตุมาจากการเป็นผู้ประกอบการรายเล็กและ 
รายใหม่ไมค่่อยให้ความร่วมมือให้การเข้าสู่ระบบการช าระภาษีดังกล่าว อีกทั้ง ยังมีปัญหาในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ท่ียังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในเรื่องของกฎหมายและข้อบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
จัดเก็บภาษี จึงไม่สามารถอธิบายให้ผู้ประกอบการได้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะในการพูด  
โน้มน้าวให้ผู้ประกอบการเต็มใจที่จะเสียภาษี ซึ่งสาเหตุทั้งหมดเกิดจากการขาดการพัฒนาองค์ความรู้
และบุคลิกภาพ ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ไม่มีเวลาพัฒนาตนเองที่เพียงพอ  
ดังความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 9 (สัมภาษณ,์ 11 พฤศจิกายน 2561) ได้กล่าวว่า  

ในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ไปลงพ้ืนที่ท าความเข้าใจและชี้แจงให้กับผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการที่จะพูดให้ผู้ประกอบการเข้าใจและยอมที่จะเข้าสู่ระบบนั้น 
ใช้ระยะเวลาในการชี้แจงเพ่ือท าความเข้าใจนั้นค่อนข้างนาน แต่ส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตัว
เจ้าหน้าที่เองที่ไม่มีความสามารถหรือขาดทักษะในการพูดโน้มน้าวให้ผู้ประกอบการเกิดการ
ยอมรับ 

 
ประเด็นการช าระภาษี พอถึงช่วงเวลาในการช าระภาษี ผู้ประกอบการบางรายมีจ่าย

บ้าง ไม่จ่ายบ้างบางรายก็แทบไม่จ่ายเลย ผู้ประกอบการบางรายก็จะชอบอ้างนู่นอ้างนี่ 
โดยเขามักจะบอกว่าเขายังไม่ได้ขึน้ทะเบียนในการเปิดสถานประกอบการหรือการเข้าสู่ระบบ 
แล้วเขาไม่รู้ว่าขั้นตอนว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรในการขึ้นทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ
เหมือนกับโรงแรม ส่วนมากจะเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ๆ โดยผู้ประกอบการอ้างว่าไม่มีคน
จัดท าข้อมูล ไม่มีเจ้าหน้าที่และรายได้ไม่เพียงพอ หากมองในภาพรวมแล้วผู้ประกอบการยัง
ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากว่าผู้ประกอบการยังมีความคิดที่ว่า ท าไมต้องจ่ายภาษี
หรือค่าธรรมเนียม และมองว่าเป็นการจ่ายซ้ าซ้อน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, สัมภาษณ์, 27 
พฤศจิกายน 2561)  
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2)  ปัญหารายได้ไม่พอจ่าย สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์คนที่ 8 
(สัมภาษณ,์ 27 พฤศจิกายน 2561) ได้กล่าวว่า 

ในส่วนของปัญหารายได้ไม่พอจ่ายนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีถึงแม้จะเป็น
จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากมีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมจ านวนมาก แต่ก็ไม่
สามารถที่จะด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างคิดไว้ 
ในขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก็มีภาระในเรื่องของรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน 
ภายใต้เมืองท่องเที่ยวก็ต้องเผชิญกับปัญหารายได้ไม่พอจ่ายอยู่แล้ว เช่น ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น  

 

จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นประเด็นท้าทายและตระหนักถึงจุดมุ่งหมายของ
การบริหารงานท้องถิ่น กล่าวคือ การท าให้ชุมชนหรือท้องถิ่นน่าอยู่ มีความปลอดภัย สะดวกสบาย 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีควรหลีกเลี่ยงการสร้างภาระภาษีหรือภาระค่าใช้จ่ายที่
ประชาชนแบกรับอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รัฐบาลได้
ตระหนักถึงการพยายามสร้างแรงผลักดันให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บรายได้ให้ได้มากที่สุด 
โดยต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักตามหลักการปกครองตนเองของท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเองก็มีอิสระในการจัดบริการสาธารณะและจัดเก็บรายได้ตามความ
เหมาะสม มีการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและเพ่ิมขีดความสามารถทางการคลังท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นให้ทันสมัย การปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด การเพ่ิมช่องทางการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
และการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการบังคับจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ทั้งนี้ หน่วยงานที่
รับผิดชอบก็ต้องสามารถพัฒนารายได้ในแต่ละประเภทให้มากขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดบริการ
สาธารณะที่เพ่ิมขึ้นตามที่ประชาชนต้องการ หรือตามพันธกิจของผู้บริหารท้องถิ่นที่ให้ไว้ตั้งแต่เข้ารับ
การบริหารงานท้องถิ่น  

จากข้อมูลข้างต้น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงก าหนดนโยบายให้ครอบคลุมในทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
ดังทีผู่้ให้สัมภาษณ์คนที่ 4 (สัมภาษณ,์ 11 พฤศจิกายน 2561) ให้ความเห็นว่า 

ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น มองว่า การก าหนดนโยบายของท่านนายกฯมีแนวนโยบาย
ที่ครอบคลุมในทุกด้าน แต่ที่เน้นมากคือนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งรัดพัฒนาสังคมกีฬา 
ก้าวสู่เมืองกีฬาอาชีพด้วยการจัดกิจกรรมการขายในประเทศ และการจัดแคมเปญเที่ยว 
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สบาย ๆ สไตล์ชลบุรี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น อันจะก่อให้เกิด
การกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่จังหวัดชลบุรีและเป็นการกระตุ้นภาพรวมของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้  ยังมีการจัดการแข่งขันสุดยอดนักให้บริการ
นักท่องเที่ยวเมืองพัทยา 2560 น าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี และยังเป็นการ
สรรหาผลงานจากฝีมือใหม่ ๆ ของบุคลากรในวงการโรงแรม เพื่อน าไปเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยว
และน าเงินเข้าสู่ท้องถิ่นในรูปแบบของค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม ได้แก่ การแข่งขัน
แกะสลักการแข่งขัน Mr. Bartender Team Contest Theme ‘Thainess’เป็นต้น การแข่งขัน
ดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายให้เป็นกิจกรรมประจ าปีเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  

 
จากการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนารายได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคลังท้องถิ่นเพ่ือ
การติดตาม การตรวจสอบของผู้บริหารท้องถิ่น โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถก าหนดวิธีการบริหารจัดการและก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ ใน 2 
ลักษณะ กล่าวคือ กระบวนการบริหารและก าหนดแผนการด าเนินการจัดเก็บรายได้ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ด าเนินงานจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด 3 
ประเภท และสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการบริหาร
แบบบนลงล่าง (Top Down Approach) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้การบริหารราชการ
ตามวิธีการเหล่านี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุนี้  จึงได้น าวิธีการบริหารแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up 
Approach) มาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ เห็นได้จากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นเปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นได้เสนอแนวทาง ข้อปฏิบัติ หรือวิธีการในการ
จัดเก็บรายได้ท่ีเกิดจากข้อเท็จจริง ตามความเหมาะสม ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและท าให้การบริหารการคลังท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ จากท างานที่เน้นการปรึกษาหารือ
หรือการมีส่วนร่วมจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและส่วนราชการที่รับผิดชอบกับ
การจัดเก็บรายไดซ่ึ้งฝ่ายงานที่รับผิดชอบสามารถก าหนดเป้าหมายและจัดจัดเก็บรายได้ตามที่ก าหนด
ไว้ เพ่ือมุ่งปฏิบัติให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ที่ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดได้เต็มที ่

การรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยในการตัดสินใจว่านโยบายที่
ก าหนดมานั้นเป็นนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ดังนั้น ลักษณะการบริหารจัดการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงมีความสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจและการ
ปกครองตนเองของชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี ยังมกีระบวนการที่ส าคัญในการบริหารจัดการด้านการ
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คลังและการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องมีบทบาทส าคัญในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การ
ริเริ่มก าหนดนโยบายไปสู่การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนให้ท้องถิ่นของตนเองสามารถบริหาร
การจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมองปัญหาภายในท้องถิ่นเป็นแรงกระตุ้นให้ท้องถิ่นของ
ตนเองด้วยการสร้างการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีก็คือ สถานประกอบการค้าน้ ามัน สถาน
ประกอบการค้ายาสูบ และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม  

4.2.2.2  บทบาทนโยบายในระดับหัวหน้าหน่วยงาน 

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า ด้วยโครงสร้างการก าหนดส่วนราชการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย (1) ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) 
ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (3) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (4) ส านักช่าง 
(5) กองคลัง (6) กองสวัสดิการสังคม (7) กองพัสดุและทรัพย์สิน (8) กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (9) กองการเจ้าหน้าที่ (10) กองการท่องเที่ยวและกีฬา และ (11) กองสาธารณสุข 

ส าหรับส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการคลัง การพัฒนารายได้และ 
การจัดเก็บรายได้ คือ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ส่วนงานฝึกอบรม 
มีบทบาทในการจัดท าโครงการฝึกอบรม และสัมมนาในการจัดท าแผนพัฒนา และการจัดท าโครงการ
เวทีประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนงานศูนย์ข้อมูล มีหน้าที่ในการจัดท าฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฐานข้อมูลการพัฒนาอ่ืน ๆ ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ งานการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย มีหน้าที่ 
ในการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ งานการติดตาม ด าเนินการประสาน ติดตาม การบริหารโครงการของหน่วยงานภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การรวบรวมข้อมูล และจัดท ารายงานรายไตรมาส รายงานประจ าปี 
งานการประเมินผล ด าเนินการการประสานประเมินผลการบริหารโครงการของหน่วยงานภายในของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

ส าหรับกองคลัง เป็นหนึ่งในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งออก
บริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  และ 
ฝ่ายสวัสดิการและบ าเหน็จบ านาญ เป็นต้น โดยมีผู้อ านวยการกองคลังในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลและ
ท าหน้าที่บริหารจัดการภายในกอง มีบทบาทในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได ้ดังนี้ 

1)  ก าหนดมาตรการการจัดเก็บรายได ้
จากการที่มีการกระจายอ านาจจากรัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือมีอ านาจความเป็นอิสระในการตัดสินใจและท าหน้าที่แทนรัฐบาลในการดูแลและให้บริการ
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สาธารณะแก่ประชาชน ในส่วนของการกระจายอ านาจด้านการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐบาลได้ก าหนดแหล่งรายได้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจในการ
บริหารเช่นเดียวกัน กฎหมายที่ส าคัญที่มีส่วนในการก าหนดแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือ พระราชการบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยสาระส าคัญเก่ียวกับการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น คือระบุแหล่งรายได้แต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  การก าหนดรายได้ที่
แตกต่างกันมาจากเหตุผลทางสภาพโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่จากการจัดเก็บรายได้ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับการ
จัดสรรจากส่วนกลางนั้นมีสัดส่วนที่แตกต่างกันมาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงยังไม่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในเชิงรายได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาแนวทางที่จะพัฒนาระบบการเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
คือการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ที่มีความ
ชัดเจนจะช่วยขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ให้ส่วน
ราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้เป็นเครื่องในการผลักดันในส่วนราชการ
ปรับปรุงองค์กรและระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากล  
โดยพัฒนาให้องค์กรภาครัฐมีกระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมาย คือ ประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาติ เพ่ือให้การท างานได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายในพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับงานบริการด้านจัดเก็บรายได้และงานด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในแต่ละปีงบประมาณ กองคลังจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถด าเนินการต่อไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ประจ าปี เพ่ือใช้เป็น
มาตรการในการจัดเก็บรายได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดท าแผนปฏิบัติงานจัดเก็บ
รายได้จะช่วยขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้และได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ได้ผลผลิตหรือ 
การบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถ
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จัดบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครอบคลุมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ในทางปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพนั้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีต้องมีกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ที่ชัดเจน มีขั้นตอนและวิธีการที่สามารถ
เข้าใจไดง้่าย บุคลากรมีแนวปฏิบัติเดียวกันที่ชัดเจน ขณะที่สถานประกอบการในฐานะผู้เสียภาษีก็ต้อง
เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าในแต่ละเดือนจะต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประจ า ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้จะมากหรือน้อยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถาน
ประกอบการที่มาช าระภาษีเพียงฝ่ายเดียว แต่อาจเป็นเพราะสภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ในช่วงเวลา
นั้น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ขณะที่ปัจจัยภายในก็มีผลต่อการจัดเก็บรายได้
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนารายได้ โดยการลงพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการทั้ง 3 ประเภท มาช าระภาษีและค่าธรรมเนียมให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขณะที่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวของกับ 
การจัดเก็บรายได้ด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่ได้รับมอบหมาย  

2)  ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
ผู้อ านวยการกองคลังในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ 

การจัดเก็บรายได้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายไดอ้ย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้ 

(1)  ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแลติดตาม การเร่งรัดการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมที่สถานประกอบการค้างช าระ โดยก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้
เกิดความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 

(2)  ท าหน้าทีก่ ากับ ดูแลตรวจสอบการรับเงิน เก็บรักษา น าส่งเงิน 
และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ข้อบังคับ ค าสั่ง  

(3)  ท าหน้าที่ก ากับดูแลตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดเก็บรายได้เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเอกสารนั้นจะต้องจัดเก็บ
รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่ โดยอาจจะเก็บเป็นไฟล์เอกสารและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และสามารถ
เข้าถึงข้อมูลเอกสารนั้นโดยง่าย 

(4)  ด าเนินการควบคุมก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างท่ัวถึง 



197 
 

(5)  ร่วมวางแผนประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่องมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งนี้ ยังพบว่ามีการสร้างข้อปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับ
ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้รับค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดต่อ
สอบถามเป็นหนังสือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ อุปสรรคความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
น ามาเสนอให้ผู้บริหารทราบเพ่ือจะได้ประสานงานและสั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้ องด าเนินการ 
ปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวโดยเร็ว แล้วจึงรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมแจ้ง
ให้บุคคลผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นทราบผลการด าเนินการไปในคราวเดียวกัน 

3)  ติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
จากข้อมูลเอกสารพบว่า ผู้อ านวยการกองคลังในฐานะผู้ก ากับดูแล

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ ท าหน้าที่ในการติดตามผลการจัดเก็บรายได้ทั้งหมด 3 
ประเภท จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ทั้งภายในฝ่ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได้ กองคลัง ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และศูนย์ประสานราชการที่ 1 
รวมทั้งศูนย์ประสานงานย่อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าอ าเภอที่จัดตั้งอยู่อ าเภอบาง
ละมุง เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้  อีกทั้ง ยังเร่งรัดติดตาม 
ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ภาษีที่ค้างช าระ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้ อย่างครบถ้วน 
ตรวจสอบการรับเงินเก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง  

พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้และ
เก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็นข้อมูล และรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา จัดท า
ทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามระบบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ถูกต้องและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ประกอบกับสอดส่องตรวจตรา เร่งรัดภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
รายได้อ่ืนค้างช าระ ควบคุมหรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานและปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวข้อง และประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน
ทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อ การท างานของหน่วยงาน 
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4)  ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นอกจากการติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมี

การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ โดยหัวหน้า
หน่วยงานด าเนินการแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

ด้านการปฏิบัติการ  
ท าหน้าที่ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่แจ้งใน

การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้จัดเก็บรายได้เป็นไปอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งการควบคุมและดูแลการจัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารใบส าคัญและรายงาน
ทางการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาและเป็นหลักฐานส าคัญในการอ้างอิง 
การด าเนินการต่าง ๆ ทั้งการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะข้อมูลสถิตินั้นสามารถด าเนินการจัดเก็บ 
ในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ไว้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน โดยอาจจ าแนก
ได้ ดังนี้  

(1)  ข้อมูลการจัดท าบัญชีและทะเบียนการจัดเก็บรายได้ของแต่ละ
ประเภท รวมถึงจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  

(2)  มีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลใหม่ ๆ เกี่ยวกับกฎหมาย และ
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการท างานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

(3)  มีการศึกษา วิเคราะห์ เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านการ
จัดเก็บภาษแีละค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(4)  จัดท ามาตรการ แนวทาง แผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์ 
เชิงรุกในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  

(5)  วางแผนและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในด้านการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้มีงานมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 

ด้านการบริการ  
ท าหน้าทีใ่ห้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานการจัดเก็บ

รายได้ที่มีความซับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือสถานประกอบการ
ที่สนใจ รวมถึงให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบข้อหารือ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเสียภาษีต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้เกิดความเข้าใจในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม อีกท้ัง ประสานงานในระดับส านัก/กอง/สถานประกอบการ เพ่ือขอความร่วมมือในการ
จัดเก็บรายได้และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงานและ
ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5)  รายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการรายงานความ

คืบหน้า รายงานผลการด าเนินงานการจัดเก็บภาษีน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม พร้อมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองคลังในการบริหารการจัดเก็บรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษี
น้ ามันภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ๆ ละ 3 เดือน เพ่ือทราบถึง
ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของกองคลัง โดยรายได้ที่จัดเก็บจะมากหรือน้อยนั้นส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากกระบวนการบริหารจัดเก็บรายได้ทั้งหมด 3 ประเภท รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ในทางปฏิบัติรายได้จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมโรงแรม
จัดเก็บได้น้อย ซึ่งไม่สอดรับกับจ านวนสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีจ านวนมาก กองคลัง 
ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบก็อาจจะต้องปรับกระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้โดยเน้น
การท างานในเชิงรุกมากขึ้น สอดคล้องความเห็นของผู้ ให้สัมภาษณ์คนที่  3 (สัมภาษณ์ , 11 
พฤศจิกายน 2561) ให้ความเห็นว่า  

รายได้จากภาษีโรงแรมจัดเก็บได้น้อยเกินไปในขณะที่โรงแรมนั้นมีจ านวนมากเห็น
ควรให้ท างานเชิงรุกมากขึ้น ส าหรับภาษียาสูบเก็บได้จ านวนมากแสดงว่าคนรุ่นใหม่สนใจสูบ
บุหรี่มากขึ้น ควรรณรงค์ให้ผู้คนลดการสูบบุหรี่ให้มากกว่านี้ ส่วนภาษีน้ ามันปัจจุบันมีปั้ม
น้ ามันเกิดขึ้นใหม่มากขึ้น แนะน าให้ไปส ารวจปั้มน้ ามันและขยายการจัดเก็บให้ครอบคลุม 
ถ้าไม่ได้ไปจัดเก็บสถานประกอบการและเจ้าของกิจการมักจะไม่เข้ามาจ่ายภาษีด้วยตนเองอยู่
แล้ว (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, 2562ข) 

 
จากข้อความข้างต้น หัวหน้าหน่วยงานได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการบริหารการ

จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุรี โดยกองคลังจะด าเนินการส ารวจสถาน
ประกอบการค้าปลีกน้ ามัน และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม รวมถึงสถานประกอบการที่แจ้ง
ยกเลิกหรือปิดกิจการไปแล้ว ระยะเวลาด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เดือนมกราคม ช่วงที่ 
2 เดือนกุมภาพันธ์ บริเวณอ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอพานทอง อ าเภอพนัสนิคม อ าเภอบ่อทอง อ าเภอ
บ้านบึง อ าเภอเกาะจันทร์ และอ าเภอหนองใหญ่ และช่วงที่ 3 เดือนมีนาคม บริเวณอ าเภอศรีราชา 
อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง จากการด าเนินการส ารวจภาคสนามของ  
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ในช่วงที่ 1 พบว่า ด าเนินการส ารวจสถานประกอบการทั้งหมด 22 ราย 
แบ่งเป็น การแจกสื่อประชาสัมพันธ์แก่สถานประกอบการรายเดิม 5 ราย การด าเนินการออกส ารวจ
ภาคสนามของสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามันและสถานประกอบการธุรกิจจัดตั้งใหม่  รวมทั้งสิ้น 16 
ราย สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม 15 ราย สถานประกอบการค้าปลีกน้ ามัน 1 แห่ง โดยได้ประสาน
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ให้สถานประกอบการเข้ามาขอจดทะเบียนช าระภาษีและค่าธรรมเนียมซึ่งเข้ามาช าระแล้ว จ านวน 13 
ราย เหลืออีก 3 ราย อยู่ระหว่างติดตามให้เข้ามาด าเนินการช าระภาษีในเดือนมีนาคม ตามล าดับ 

นอกจากการสรุปและรายงานผลผลการด าเนินการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
แล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลรายได้เพ่ือให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 10 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงิน
และงบอ่ืน ๆ ตามข้อ 100 และข้อ 105 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท ารายงานแสดงผล 
การด าเนินงาน เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงาน โดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกไตรมาส ดังนั้น  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้มีการประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและรายงานต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเรื่อง 
รายงานแสดงผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ผ่านช่องทางดังนี้ (1) ประชาสัมพันธ์ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2) วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี (3) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี และ (4) เว็บไซต์องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  

4.2.2.3  บทบาทนโยบายในระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ 
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

พบว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
โดยเจ้าหน้าทีท่ี่เก่ียวข้องในการจัดเก็บรายไดด้ าเนินการตามแนวนโยบายการบริหารการจัดเก็บรายได้
ที่ได้เสนอแนวคิดและวิธีการในการจัดเก็บรายได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเมื่อแนวคิดและ
วิธีการดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงน าแนวคิดและ
วิธีการไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป  

จากข้อมูลเอกสารโครงสร้างก าหนดส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 
และมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และตาม
ความในข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดชลบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
พบว่า ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลัง แบ่งการบริหารงานภายในฝ่ายออกเป็น 6 ส่วน คือ 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองการเจ้าหน้าที่, 2561)  
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ส่วนที่ 1 งานทะเบียนประวัติ  
รับผิดชอบเรื่องการบันทึกทะเบียนประวัติในระบบ (e-LAAS) การบันทึก

ทะเบียนประวัติในการ์ด การเปิดกิจการใหม่ การปิดปรับปรุง การโอน/ย้ายกิจการ การเลิกกิจการ
และการพัฒนาระบบข้อมูล 

ส่วนที่ 2 งานจัดเก็บรายได้  
รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลรายได้ภาษีฯ น้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียม

ฯ โรงแรม การรับยื่นแบบ การออกใบเสร็จรับเงิน การรับ-น าส่งเงิน การบริการประชาชนผู้เสียภาษี 
การประเมินภาษีและค่าธรรมเนียมฯ การเปรียบเทียบคดี ค่าปรับ เงินเพ่ิมการรายงานผลจัดเก็บ
รายได้ และงานการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้ของศูนย์ประสานราชการ 1 

ส่วนที่ 3 งานเร่งรัดติดตาม  
รับผิดชอบการจัดท าแผนออกตรวจภาคสนาม การออกหนังสือน าตัวออก

ตรวจการจัดท าแผนเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การออกตรวจภาคสนาม การออกหนังสือเร่งรัดภาษีค้างช าระ 
การติดตามผลการเร่งรัดบังคับช าระภาษีค้าง และการออกใบรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

ส่วนที่ 4 งานวิเคราะห์และวางแผน  
รับผิดชอบการก าหนดภารกิจโครงการ  การวิเคราะห์บริหารรายได้ 

การตรวจสอบแบบรายการ การควบคุมระบบตรวจสอบภายในของฝ่าย การจัดท างบประมาณงาน
จัดเก็บรายไดก้ารประเมินโครงการและการประกวดรางวัลความพยายามจัดเก็บภาษี 

ส่วนที่ 5 งานธุรการ  
รับผิดชอบการประชุม การประชาสัมพันธ์ การรับและส่งหนังสือ การจัดท า

ฎีกาการเบิกจ่ายวัสดุ การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ การเก็บรักษาเอกสาร และการให้เช่าศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
ส่วนที่ 6 งานประมูลให้เช่าทรัพย์สิน  
รับผิดชอบการประมูล การท าสัญญา การตรวจหลักประกัน การจัดเก็บ

รายได้การติดตามเร่งรัดหนี้ การเช่า การปิดปรับปรุง และการยกเลิก 
จากการก าหนดกลุ่มงานทั้ง 6 ส่วน ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีขอบเขตการท างาน

ที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานให้สอดคล้องกันโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และฐานะทางการคลังของแต่ละเดือน รายไตรมาส และในรอบปีงบประมาณ 
สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์คนที่ 9 (สัมภาษณ,์ 27 พฤศจิกายน 2561) ให้ความเห็นว่า 

ภาษีและค่าธรรมเนียมที่กองคลังจัดเก็บจากสถานประกอบการในเขตจังหวัดในแต่ละ
เดือนนั้นจะมีการจัดท าสรุปและรายงานผลการจัดเก็บรายได้ทั้งหมด 3 ประเภท โดยรายได้
จะมากหรือน้อยนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้ว่าใน
เดือนใดบ้างที่มีรายได้เยอะ แต่เจ้าหน้าที่กองคลังทุกคนปฏิบัติงานเต็มความสามารถมีความ
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พยายามในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจากสถานประกอบการในทุก ๆ เดือนอยู่แล้ว 
พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการช าระภาษีให้มาช าระภาษี
เพ่ิมมากข้ึน 

 
จากข้อความข้างต้น จะเห็นว่ากองคลังด าเนินการจัดเก็บรายได้ตามอ านาจหน้าที่ที่

รับผิดชอบ แต่ผลการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมจะมากหรือน้อยนั้นไม่สามารถก าหนดได้ กองคลัง
มีความพยามในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะท าได้
เพ่ือให้การด าเนินการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันท าและร่วมกัน
รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นบุคลากรยุคใหม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่
และสามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการบริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี 
 

4.2.3 การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยผู้วิจัยได้น ากระบวนการบริหาร 
POLE ซึ่งมี 4 ขั้นตอน มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

4.2.3.1  การวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เป็นหนึ่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บรายได้และขาดประสิทธิภาพ 
มีช่องว่างของการจัดเก็บรายได้ (การรั่วไหลของรายได้) การจัดเก็บรายได้ยังไม่ทั่วถึง ในช่วงที่ผ่านมา
เกิดจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้เสียภาษีด้วยกันเอง เช่น ผู้ค้า/สถานประกอบการบางรายเสีย
ภาษีและค่าธรรมเนียมไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผู้ค้า/สถานประกอบการบางรายเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมครึ่งเดียว ยิ่งไปกว่านั้นพบว่า ผู้ค้า/สถานประกอบการบางรายไม่ยอมเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ปัญหาดังกล่าวจึงมิอาจแก้ไขได้ทันท่วงที แต่ถ้าหากไม่มีการ
แก้ไขก็จะน ามาสู่บทลงโทษหรือการด าเนินคดีตามกฎหมาย  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการก าหนดแนวทางกฎหมายบังคับใช้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 3 ประเภท และได้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิญชวน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางในการจัดเก็บรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในช่วงปีแรก ๆ 
ก็ประสบปัญหาการปฏิเสธหรือการต่อต้านการเสียภาษีจากผู้ประกอบการในจังหวัด  จากปัญหา
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ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ ทั่วถึงเป็นธรรม พร้อมทั้งศึกษาดูงาน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในการบริหารการจัดเก็บภาษี คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภายหลังจากการศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีก็ได้น ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการ เห็นได้จากการจัดท าโครงการส ารวจภาคสนามสถาน
ประกอบการค้าปลีกน้ ามัน/สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

การวางแผนการจัดเก็บรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพ่ึงพาตนเอง และพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุน 
ให้องค์การมีศักยภาพในทุก ๆ ด้าน เพ่ือที่จะพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า ในฐานะ
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเรียกเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมในเหมาะสมกับพ้ืนที่ การจัดท า
แผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้การด าเนินการส ารวจ
ภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามัน และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ชลบุรี การปรับอัตราค่าธรรมเนียมในเหมาะสมกับพื้นท่ี รวมถึงส ารวจสถานประกอบการที่แจ้งยกเลิก
หรือปิดกิจการไปแล้วซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 11 อ าเภอ โดยการจัดสรรเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานราชการ 1 ออกปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ในการ
จัดสรรเจ้าหน้าที่ออกส ารวจภาคสนามจะจัดสรรตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับภารกิจอ่ืนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีด้วย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีในเรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้า/สถานประกอบการได้เข้าใจในการ
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม และน าเงินภาษีและค่าธรรมเนียมไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาความ
เจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยผู้ค้าหรือสถานประกอบการ สามารถยื่นแบบแสดงรายการพร้อมกับช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมให้เกิดความถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ก าหนด ตลอดจนเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน
ที่มีต่อสังคม เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม และบทลงโทษที่จะได้รับกรณี 
ไม่ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมตามก าหนด ทั้งนี้ ผู้ค้า/สถานประกอบการสามารถพบปะกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ ทัศนคติ น ามาซึ่งความ
ร่วมมือของผู้ค้า/สถานประกอบการในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ตลอดจนน าปัญหาอุปสรรคมา
แก้ไขให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการควบคุม รายงาน ประเมินผล รวมทั้งน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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นอกจากการจัดท าแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้แล้ว กองคลังยังจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดบังคับไว้และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดเก็บ
รายได้นี้แสดงถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ กรอบระยะเวลาและมาตรฐานคุณภาพงานของ
กระบวนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ส านักปลัด, 2558, น. 44-52)  

ตลอดจนการปรับอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่ออัตราก าลังในการช าระภาษีของประชาชนแต่อย่างใด เพ่ือบังคับใช้ในการจัดเก็บภาษีและ
น าเงินรายได้ไปใช้จ่ายในกิจการตามอ านาจหน้าที่และอ านวยความสะดวกในการจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา การท่องเที่ยว 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ สอดคล้องกับความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ดังที ่

ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวจ านวนมากและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของประเทศ จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมจึงมีโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ เกิดขึ้น
จ านวนมาก ทั้งที่อยู่ในระบบและและยังไม่เข้าสู่ระบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
จึงมีแนวคิดว่าจะท าอย่างไรให้สถานประกอบการเหล่านี้เข้าสู่ระบบและช าระค่าธรรมเนียม
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงมีนโยบายในการปรับอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม 
ในสอดคล้องกับพ้ืนที่เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการโดยให้สถาน
ประกอบการยอมรับว่าการช าระภาษีเป็นสิทธิและหน้าที่ของตน (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 8, 
สัมภาษณ,์ 5 มีนาคม 2562) 

 
ดังที่กล่าวมา สอดคล้องกับแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการมุ่งไปสู่

เป้าหมาย คือ การพัฒนาเมืองชล สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยนโยบายชลบุรีสร้างสรรค์สู่สากล 7 ยุทธศาสตร์ 9 
นโยบายซ่ึงนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นนโยบายที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ ดังที่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีการก าหนดนโยบายในการบริหารงานท้องถิ่น 9 
นโยบาย ซึ่งนโยบายในการผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเป็นหนึ่งในนโยบายที่
ถูกก าหนดไว้ โดยจะดูจากช่วงระยะเวลา คือ ช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
เดือนตุลาคมของทุกปี และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงที่มี
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก และเป็นช่วงที่สินค้ามีราคาแพงปรากฏว่ามีอีก
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ช่วงที่เรียกว่า นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือ ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม คือ 
นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  ท าให้สถาน
ประกอบการธุรกิจโรงแรมทุกแห่งถูกจองห้องพักเต็มเร็วกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 
เกสเฮ้าส์ รีสอร์ท และราคาที่พักจะสูงกว่าช่วงเวลาปกติ จึงท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีประกาศปรับลดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมลงในช่วงเวลาดังกล่าว (ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 
9, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2562) 

 
อย่างไรก็ตาม การกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีเป็นไปตามนโยบาย

ของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่จะมุ่งเน้นให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมือง 
การท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนาสังคมกีฬาก้าวสู่เมืองกีฬา
อาชีพ” ซึ่งจะเห็นว่าการท่องเที่ยวและกีฬานับได้ว่าแหล่งที่มาของรายได้ให้กับจังหวัดชลบุรีมาโดย
ตลอด ดังจะเห็นได้จากการประสบความส าเร็จทั้งในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พัทยาอินเตอร์ 
เนชั่นแนล มิวสิคเฟสติวัล พัทยาเคาท์ดาวน์ การแข่งขันรถ กอล์ฟและเทนนิสระดับโลก และ 
การแข่งขันกีฬาทางน้ าที่ส าคัญ ๆ รวมไปถึงกีฬาฟุตบอลที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างระดับประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการแข่งขันสุดยอดนักให้บริการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา 2560 (Pattaya 
Hospitality Challenge 2017) เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรในวงการธุรกิจโรงแรม จนน าไปสู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัด และการสรรหาบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการให้บริการ
เพ่ือน าไปเผยแพร่สู่นักท่องเที่ยวและน าเงินเข้าสู่ท้องถิ่น เช่น การแข่งขัน Mr.Bartender Team 
Contest Theme “thainess” และการแข่งขัน Pattaya Bartender Contest เป็นต้น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีถือเป็นส่วนส าคัญในการเข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
และกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับชื่อเสียงของจังหวัดและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นต่อไป  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการจัดแคมเปญ ‘เที่ยวสบายสไตล์ชลบุรี’ 
ในงานไทยเที่ยวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยให้ท่องเที่ยวภายในประเทศ
มากขึ้น อันก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี แก่สถาน
ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เพ่ือเป็นการกระตุ้นภาพรวมของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชนของจังหวัด
ชลบุรี 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้  
ในภาพรวม โดยส่วนต่อมาผู้วิจัยจ าแนกการบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนแรก กระบวนการจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากการค้าน้ ามันและยาสูบ โดยมีกระบวนงานในการรับช าระภาษี และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต ดังนี้  

1)  หลักเกณฑ์ การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีอ านาจออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 ส าหรับภาษีน้ ามัน
เบนซิน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ (LPG, NGV, CNG) จัดเก็บในอัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ และ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2555 ส าหรับภาษียาสูบ จัดเก็บในอัตรามวนละไม่เกิน 
9.30 สตางค์ ช าระภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

2)  วิธีการ กล่าวคือ ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี และช าระ
ภาษีต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

3)  การจดทะเบียน ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่ง
ท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายในระยะเวลา 
ดังนี้ 

(1)  ในกรณีที่ประกอบการค้าอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 
ให้สถานประกอบการจดทะเบียนสถานการณ์ค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

(2)  ในกรณีที่ประกอบการค้าเมื่อข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้แล้ว 
ให้สถานประกอบการจดทะเบียนสถานการณ์ค้าภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มด าเนินการค้าในเขต
จังหวัด ให้ถือว่าใบอนุญาตขายยาสูบหรือน าออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้เป็นทะเบียนสถานการค้าตามวรรคแรก 

เมื่อสถานประกอบการได้ยื่นค าขอจดทะเบียนสถานการค้าโดยถูกต้องแล้ว
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้ได้รับมอบหมายออกใบทะเบียนสถานการค้าให้ 

สถานประกอบการต้องแสดงใบทะเบียนสถานการค้าไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็น
ได้ง่าย ณ สถานการค้าหรือส านักงานของสถานประกอบการ 

เมื่อสถานประกอบการจะย้าย เลิก โอน หรือควบสถานการค้า ให้แจ้งการ
ย้าย เลิก โอน หรือควบสถานการค้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่อ่ืนตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด
ก่อนวันย้าย วันเลิก วันโอน หรือวันควบสถานการค้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันท าการ 

4)  สถานประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี 
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(1)  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีกับไม่ช าระภาษีในเวลาที่
ก าหนดจะเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของค่าภาษีท่ีต้องเสีย 

(2)  กรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีกับช าระภาษีในเวลาที่ก าหนด
แต่ไม่ถูกต้อง จะเสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของค่าภาษีท่ีขาดไป 

5)  บทก าหนดโทษ  
(1)  ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ 

ไม่เกินห้าพันบาท  
(2)  ผู้มีหน้าที่เสียภาษี แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(3)  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ น าพยาน 

หลักฐานเท็จมาแสดงหรือยื่นบัญชี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

6)  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสอง
ฝ่ายและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่ นค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

7)  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลา
ด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสอง
ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

8)  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน 

การบังคับช าระภาษีอากรค้างช าระ การบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และแก้เพ่ิมเติมจนถึงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

ข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ .ศ. 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

ผู้ประกอบการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามอัตราที่ก าหนด  
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1)  สถานประกอบการคลังน้ ามัน ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ ามันเบนซินและ
น้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน ให้กับสถานีบริการน้ ามัน สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดชลบุรี 

2)  สถานประกอบการคลังก๊าซ ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ให้กับสถานีบริการก๊าซ สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภคภายใน
เขตจังหวัดชลบุรี 

3)  สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีกน้ ามันเบนซินและ
น้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ภายในเขตจังหวัดชลบุรี แต่ไม่รวมถึงการค้าของตัวแทนที่มีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ หรือรับ
น้ ามัน หรือ ก๊าซจากคลังน้ ามัน หรือ คลังก๊าซ หรือ สถานีบริการน้ ามัน หรือ สถานีบริการก๊าซภายใน
เขตจังหวัดชลบุรีที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

4)  สถานประกอบการนอกจาก 1) 2) และ 3) ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ ามัน
เบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ภายในเขตจังหวัดชลบุรี แต่ไม่รวมถึงการค้าของตัวแทนที่มีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อหรือ 
รับน้ ามัน หรือ ก๊าซจากคลังน้ ามัน หรือ คลังก๊าซ หรือ สถานีบริการน้ ามัน หรือ สถานีบริการก๊าซหรือ
สถานประกอบการที่เป็นตัวแทนตาม 3) ภายในเขตจังหวัดชลบุรี ที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและ
เสียภาษีถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

5)  สถานประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต หรือ บุหรี่
ซิการ์ภายในเขตจังหวัดชลบุรี แต่ไม่รวมถึงสถานประกอบการที่มีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อหรือได้รับ
ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ จากสถานประกอบการที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและ 
เสียภาษีของการค้าในเขตจังหวัดชลบุรี 

การยื่นแบบรายการภาษีและการช าระภาษี 
ให้สถานประกอบการยื่นแบบรายการภาษี ตามแบบที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดก าหนดพร้อมกับช าระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่ หรือสถานที่
อ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายในวันที่ยี่สิบของเดือน ถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น ทั้งนี้ เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องช าระตามวรรคหนึ่งให้ปัดทิ้ง 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษีเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่
เสียภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
1)  ประเมินภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพ่ิม จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีเมื่อผู้มีหน้าที่

เสียภาษีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีภายในเวลาที่ก าหนด หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษียืนแบบรายการภาษีไว้
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ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ปฏิบัติตาม
หนังสือเรียกหรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ยอมตอบค าถามพนักงานเจ้าหน้าที่อันเป็ น
สาระส าคัญเกี่ยวกับการประเมินภาษีโดยไม่มีเหตุอันควร หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานเพ่ือการ
ค านวณภาษ ีเมื่อประเมินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินเป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

2)  มีหนังสือสอบถาม หรือให้ส่งบัญชี เอกสารหลักฐาน หรือสิ่งอ่ืนที่จ าเป็น
เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ต้องให้เวลาบุคคลนั้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ประกอบด้วย ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และแผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการ 

ส าหรับขั้นตอนการช าระค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภท
น้ ามันและยาสูบ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน และก าหนดแผนผังขั้นตอนการช าระค่าภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ ามันและยาสูบ (บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว) ดังภาพ 4.8 

ขั้นตอนที่ 1 สถานประกอบการสถานค้าปลีกน้ ามันและยาสูบ เตรียมเอกสาร
หลักฐานดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
และแผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบการ 

ขั้นตอนที่ 2 ตามที่กรมสรรพสามิตได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานกรมสรรพสามิตโดยส่งคืนงานจัดเก็บภาษีน้ ามันและยาสูบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดเก็บเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากการค้าน้ ามันและยาสูบ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานกรมสรรพสามิต 
จึงแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน้ ามันและยาสูบ ไปยื่นแบบช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าน้ ามันและยาสูบ เอกสารหลักฐานดังขั้นตอนที่ 1 เพ่ือจดทะเบียนค้าปลีก (แบบ อบจ.01-1 คือ 
แบบค าขอจดทะเบียนสถานค้าปลีกน้ ามัน) และช าระภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ 

1)  สถานประกอบการสถานค้าปลีกน้ ามันและยาสูบ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
ศรีราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง ให้ยื่นขอจดทะเบียนค้าปลีกและน าส่ง
เงินภาษี ณ ศูนย์ประสานราชการที่ 1 อบจ.ชบ (พัทยา) เลขที่ 166/14 หมู่ที่ 13 ซอยสุขุมวิท 69 ต าบล
หนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-3841-3287 และ 0-3841-3260 

2)  สถานประกอบการสถานค้าปลีกน้ ามันและยาสูบ นอกเขตพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีราชา อ าเภอบางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอเกาะสีชัง ให้ยื่นขอจดทะเบียนค้าปลีกและน าส่ง
เงินภาษณี ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กองคลัง อาคาร 2 ขั้น 3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ ถนนนารถมนตเสวี 1 ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3839-
8029 
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ขั้นตอนที่ 3 สถานประกอบการน าทะเบียนค้าปลีกติดไว้ ณ สถานค้าปลีก
น้ ามันและยาสูบโดยเปิดเผย 

ขั้นตอนที่ 4 ช าระค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้าน้ ามัน
และยาสูบ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป 

1)  สถานประกอบการสถานค้าปลีกน้ ามัน ยื่นแบบ อบจ .01-4 คือ 
แบบรายการภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทน้ ามัน และแบบ อบจ .01-6 คือ งบแสดง
รายรับ-จ่ายน้ ามัน ผู้ประกอบการยื่นต่อสรรพสามิต 

2)  สถานประกอบการสถานค้าปลีกยาสูบ ยื่นแบบ อบจ.02-1 แบบรายการ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทยาสูบ คือ และแบบ ย .ส 03-2 คือ บัญชีแสดงรายการ
ปริมาณยาสูบที่ได้มาและจ าหน่ายไป 

 

 
 
ภาพที่ 4.8  แผนผังขั้นตอนการช าระค่าภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันและยาสูบ  
หมายเหตุ:  ระยะเวลาการให้บริการทั้งสิ้น 3 นาที ดังนี้ 

 1. ช่วงยื่นค าขอ 2 ขั้นตอน จุดบริการรวมระยะเวลา 1 นาท ี
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นค าขอด้วย) 4 ขั้นตอน 3 นาท ี

 
ส่วนที่สอง กระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน

จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม โดยมีกระบวนงานในการรับช าระค่าธรรมเนียม และมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต ดังนี้  

1)  หลักเกณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2549 ส าหรับค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของอัตราค่าเช่า
ห้องพัก ช าระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตามเวลาราชการ 
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2)  วิธีการ กล่าวคือ ให้สถานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียม
และช าระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี 

3)  เงื่อนไขในการยื่นค าขอ สถานประกอบการจดทะเบียนสถานการค้า 
ต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

4)  สถานประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี 
(1)  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมกับไม่ช าระ

ค่าธรรมเนียมในเวลาที่ก าหนด โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(2)  กรณียื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมกับช าระค่าธรรมเนียม

ในเวลาที่ก าหนดแต่ไม่ถูกต้อง จะเสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของค่าธรรมเนียมที่ขาดไป โทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

5)  บทก าหนดโทษ  
(1)  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษไม่เกิน

ห้าพันบาท  
(2)  ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียม แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
(3)  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือน าหลักฐานมาแสดงเท็จ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
6)  กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือ 

ไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสอง
ฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด ผู้รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

7)  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลา
ด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสอง
ฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

8)  ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้
ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชน 
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9)  จะด าเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน 
นับตั้งแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

การบังคับช าระภาษีอากรค้างช าระ การบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างช าระ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 และแก้เพ่ิมเติมจนถึงพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

ข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2549 

นิยาม “โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทาง
ธุรกิจเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใด โดยมีค่าตอบแทน 

ส าหรับผู้ที่เข้าข่ายต้องช าระค่าธรรมเนียม คือ ผู้เข้าพักในโรงแรม รีสอร์ท 
โฮเต็ล เกสเฮ้าส์ หรืออพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ สถานประกอบการและเจ้าของกิจการเป็นผู้เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม และขอให้สถานประกอบการน าส่งค่าธรรมเนียม พร้อมแบบ อบจ .รร.2 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดพิมพ์และแจกเป็นเล่มให้แต่ละโรงแรม ในระหว่างวันที่ 1-10 ของทุกเดือน 
ในอัตราร้อยละ 0.50 ของค่าเช่าห้องพัก พร้อมทะเบียนผู้พักและการยื่นแบบรายการตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ พร้อมกับช าระค่าธรรมเนียม 3 บาท  

อ านาจหน้าที่ของผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงแรม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) 
ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้พัก เพ่ือเป็นหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียม
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) จัดให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัตินี้ไว้โดยเปิดเผยให้ผู้พักทราบ 
และ (3) จัดท าบัญชีผู้พัก และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศก าหนด 

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ ประกอบด้วย (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (2) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของกิจการ กรณีมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 10 บาท พร้อมเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
และ (3) ส าเนาจดทะเบียนพาณิชย์และแผนที่ตั้ง  

ส าหรับขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน และก าหนดแผนผังขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว) ดังภาพที่ 4.9 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงแรม กรอกแบบ อบจ .รร.1 พร้อม
เอกสารหลักฐานดังนี้ (1) ส าเนาทะเบียนบ้าน (2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (3) ใบอนุญาต
โรงแรม และ (4) แผนผังแสดงที่ตั้งโรงแรม 



213 
 

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่โดยติดต่อได้ที่  
1)  สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ตั้งในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา อ าเภอ

บางละมุง และอ าเภอสัตหีบยื่นแบบ อบจ.รร.1 ณ ศูนย์ประสานราชการที่ 1 อบจ.ชบ ตั้งอยู่เลขที่
166/14 หมู่ที่ 13 พัทยาซอย 69 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3841-3287 

2)  สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา 
อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ ให้ยื่นแบบ อบจ.รร.1 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี 1 กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ชั้นที่ 1 โทรศัพท์ 0-3839-8038 ต่อ 112, 114 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบ อบจ.รร.2 เพ่ือแสดงรายการน าส่งค่าธรรมเนียมทุก
ครั้ง พร้อมส าเนาเอกสารทะเบียนผู้พักในโรงแรม (รร.6) ช าระทุกวันที่ 10 เดือน 

ขั้นตอนที่ 4 ผู้ควบคุมและผู้จัดการโรงแรม มีหน้าที่ออกแบบ อบจ .รร.3 
(หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม) เมื่อผู้พักในโรงแรมได้ช าระค่าธรรมเรียมเรียบร้อย 

 

 
 
ภาพที่ 4.9  แผนผังขั้นตอนการช าระค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  
หมายเหตุ:  ระยะเวลาการให้บริการทั้งสิ้น 3 นาที ดังนี้ 

 1. ช่วงยื่นค าขอ 2 ขั้นตอน จุดบริการรวมระยะเวลา 1 นาท ี
 2. ช่วงด าเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นค าขอด้วย) 4 ขั้นตอน 3 นาท ี

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีช่องทางการน าส่งเงินหรือช าระเงิน 

กล่าวคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เพ่ิมช่องทางการช าระภาษี สถานประกอบการค้าปลีก
น้ ามัน ยาสูบ และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตจังหวัดชลบุรี โดยสามารถช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมได้ดังนี้  

1)  ช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ขั้นตอนมีดังนี้ (1) น าแบบฟอร์มการ
ช าระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยประจ าเดือนภาษี โดยดูเดือนภาษีที่มุมขวาบน (2) กรอกจ านวนเงินภาษี
ที่ต้องช าระลงในแบบฟอร์ม ตัวเลขและตัวอักษร (3) ลงชื่อผู้น าฝากและเบอร์โทร (4) น าแบบฟอร์ม
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ยื่นช าระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ช าระเงิน (เช็คหรือเงินสด) (5) ช าระ
ค่าบริการครั้งละ10 บาท และ (6) เมื่อช าระเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารได้ทาง Fax หรือ E-mail 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยใช้เวลา 3 นาท ี

2)  น าเงินพร้อมเอกสารประกอบการน าส่งเงินภาษี สามารถยื่นช าระได้ 2 
แห่ง ดังนี้ (1) กรณีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ตั้งในเขตพ้ืนที่อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง 
และอ าเภอสัตหีบ ให้น าเงินพร้อมเอกสารประกอบการน าส่งเงินภาษี ยื่นช าระ ณ ศูนย์ประสาน
ราชการที่ 1 อบจ.ชบ ตั้งอยู่เลขที่ 166/14 หมู่ที ่13 พัทยาซอย 69 ต าบลหนองปรือ อ าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์ 0-3841-3287 และ (2) กรณีสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่นอกเขต
พ้ืนที่อ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง และอ าเภอสัตหีบ ให้น าเงินพร้อมเอกสารประกอบการน าส่งเงิน
ภาษี ยื่นช าระ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 1 กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
ชั้นที่ 1 โทรศัพท์ 0-3839-8038 ต่อ 112, 114 

3)  ระบบการยื่นช าระภาษีออนไลน์ (Revenue Online) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี  บริการรับช าระภาษีน้ ามันและยาสูบ ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมของ
ผู้ประกอบการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการขอช าระภาษีและค่าธรรมเนียม  

4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีออกบริการเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ ได้แก่ 
พ้ืนที่เกาะสีชังและเกาะล้าน 

ในการบริหารการจัดเก็บรายได้มีผลกระทบต่อการจัดหารายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน นอกจาก 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้บริหารในการควบคุมงาน ติดตามงานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

นอกจากการบริหารการจัดเก็บภาษีแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ โดยพัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดการเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาน
ประกอบการ เนื่องจากในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีการจัดเก็บภาษี และ
ค่าธรรมเนียมทุกปี ในการที่สถานประกอบการมาติดต่อช าระภาษีและค่าธรรมเนียม กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีต้องจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ส าหรับการช าระในปีต่อ ๆ ไป 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศเพ่ือที่จะเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมรายการที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้แล้วน ามาประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่พร้อมในการตัดสินใจซึ่งข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ได้นี้จะ
น าไปใช้ในการควบคุมการบริหารการจัดเก็บรายได้ โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่ วยงานและ
เจ้าหน้าที่สามารถน าข้อมูลหรือสารสนเทศท่ีได้จากกระบวนการจัดท าด้านการจัดเก็บรายได้มาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานเป็นการวางแผนที่ท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อาจจะ



215 
 
เกิดขึ้นในอนาคต และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ง่ายต่อการเ พ่ิม ลบข้อมูลการสืบค้นหาข้อมูล 
การค านวณภาษีและการท างานในด้านต่าง ๆ ท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่มีบทบาทที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการ
จัดท าสารสนเทศด้านข้อมูล เพราะจะช่วยให้กระบวนการท างานของกองคลังมีความเป็นมืออาชีพ 
มากขึ้น จะสร้างความเชื่อมั่น และสร้างการตรวจสอบกลับสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน ท าให้
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ความเชื่อถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการด้านการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างดี 

ข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย
ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษียาสูบ ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษีน้ ามัน/ก๊าซ และฐานข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียม
โรงแรม รายละเอียดดังตาราง 4.11 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.11  ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษียาสูบ (ราย) 

ล าดับ อ าเภอ รวม (ราย) บุหรี่ในประเทศ บุหรี่ต่างประเทศ 

1 
2 
3 

เมืองชลบุร ี
ศรีราชา 
บางละมุง 

8 
3 
4 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2560). 
 

จากตารางดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
มีฐานข้อมูลผู้ช าระภาษียาสูบ ในปีปัจจุบัน พบว่า มีสถานประกอบการค้ายาสูบที่อยู่ในข่ายช าระภาษี
ทั้งสิ้น จ านวน 15 ราย โดยแยกเป็นรายอ าเภอ ส าหรับอ าเภอท่ีมีฐานข้อมูลผู้ช าระภาษียาสูบมากที่สุด 
คือ อ าเภอเมืองชลบุรี จ านวน 8 ราย และน้อยที่สุดคือ อ าเภอศรีราชา จ านวน 1 ราย โดยผู้มีหน้าที่
เสียภาษี คือ ผู้ค้ายาสูบในเขตจังหวัดชลบุรี 

ยังมีฐานข้อมูลผู้ช าระภาษีน้ ามัน/ก๊าซ ในปีปัจจุบันพบว่า มีสถานประกอบการ
ค้าน้ ามัน/ก๊าซที่อยู่ในข่ายช าระภาษีทั้งสิ้น จ านวน 308 ราย โดยแยกเป็นรายอ าเภอ ส าหรับอ าเภอ 
ที่มีฐานข้อมูลผู้ช าระภาษีน้ ามัน/ก๊าซ มากที่สุด คือ อ าเภอเมืองชลบุรี จ านวน 71 ราย และน้อยที่สุด
คือ อ าเภอเกาะสีชัง จ านวน 1 ราย ดังตาราง 4.12 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12  ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษีน้ ามัน/ก๊าซ (ราย) 

ล าดับ อ าเภอ รวมทั้งสิ้น  เฉพาะ
น้ ามัน  

เฉพาะ 
LPG  

เฉพาะ 
NGV 

น้ ามัน + 
LPG  

น้ ามัน + 
NGV  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

เมืองชลบุร ี
บ้านบึง 

พนัสนิคม 
บ่อทอง 
พานทอง 
หนองใหญ่ 
เกาะจันทร ์
ศรีราชา 
บางละมุง 
สัตหีบ 

เกาะสีชัง 

71 
34 
32 
8 
13 
7 
6 
62 
57 
17 
1 

34 
20 
18 
5 
5 
5 
4 
29 
33 
9 
0 

12 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
8 
10 
5 
0 

2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
4 
1 
0 

46 
24 
22 
6 
8 
6 
5 
37 
43 
14 
0 

36 
23 
19 
5 
5 
5 
4 
39 
37 
10 
0 

รวมทั้งสิ้น 308 162 49 21 211 183 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2560). 
 

เช่นเดียวกับการจัดท าฐานข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม
ของจังหวัดชลบุรี จะเห็นได้ว่า สถานประกอบธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชลบุรี มีโรงแรมจ านวน 869 
แห่ง มีจ านวนห้องพัก จ านวน 47,195 ห้อง ในขณะเดียวกันสถานประกอบธุรกิจโรงแรมที่มี
ใบอนุญาต จ านวน 198 แห่ง และสถานประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาต จ านวน 671 แห่ง 
ดังตาราง 4.13 ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.13  ฐานข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม (ราย)  

ล าดับ อ าเภอ โรงแรม (แห่ง) ห้องพัก (ห้อง) ใบอนุญาต (แห่ง) 

มี ไม่ม ี
1 
2 
3 
4 
5 
6 

เมืองชลบุร ี
บ้านบึง 

พนัสนิคม 
บ่อทอง 
พานทอง 
หนองใหญ่ 

155 
17 
30 
5 
12 
- 

3,753 
48 
176 
5 
99 
- 

39 
2 
3 
- 
- 
- 

116 
15 
27 
5 
12 
- 
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ล าดับ อ าเภอ โรงแรม (แห่ง) ห้องพัก (ห้อง) ใบอนุญาต (แห่ง) 

มี ไม่ม ี
7 
8 
9 
10 
11 

เกาะจันทร ์
ศรีราชา 
บางละมุง 
สัตหีบ 

เกาะสีชัง 

8 
72 
487 
70 
13 

9 
2,574 
34,900 
5,422 
209 

- 
15 
136 
3 
- 

8 
57 
351 
67 
13 

รวมทั้งสิ้น 869 47,195 198 671 

 
แหล่งที่มา:  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (2560). 

 

จากข้อมูลข้างต้น ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมนั้นเป็นข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยมีผู้หนึ่งผู้ใดหรือหน่วยงานได้ท าการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านั้นสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้เลย เช่น ข้อมูลผู้ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นต้น  

4.2.3.2  การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้  
ผลการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญพบว่า กองคลัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการบริหารจัดการองค์การ โดยการก าหนดกรอบโครงสร้างตาม
ความรับผิดชอบได้รับมอบหมาย แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนแรก ฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ดังนี้ (1) งานการเบิก-ส่งคืนเล่มใบเสร็จรับเงิน
เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน ฯ (2) งานการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินในความรับผิดชอบสิ้นปี (3) งานการรับ
เงินทุกประเภท (4) งานการจัดท ารายงานการรับส่งเงินประจ าวัน (5) งานการจัดท าใบน าส่งเงิน
ประจ าวัน (6) งานการจัดท าใบส าคัญสรุปใบน าส่งเงินประจ าวัน (7) งานการจัดท ารายงานสถานะ
การเงินประจ าวัน (8) งานการรับโอนเงินจัดสรรภาษีทุกประเภทตามระบบ GFMIS (9) งานตรวจสอบ
เงินรับเข้าบัญชีธนาคารประเภทกระแสรายวัน (10) งานการจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณทุก
หมวดทุกประเภท (11) งานการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทและเสนอขออนุมัติถอนเงิน 
(12) งานการน าเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร (13) งานประกันสัญญา-ซอง (14) งานการ
เขียนเช็ค และงานที่เกี่ยวข้อง (15) งานยืมและการส่งใช้เงินยืมฯ (16) งานการท าทะเบียนคุมเงิน
สะสม และการรายงานเงินสะสมตามระเบียบ (17) งานการน าส่งเงิน กสอ. และเรื่องที่เกี่ยวข้อง (18) 
งานการโอนสิทธิ์เรียกร้องรับเงิน (19) งานการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญจ่าย (20) 
งานการจัดเก็บเอกสารการเงินเพ่ือรอการตรวจสอบ (21) งานการขออนุมัติกันเงินตามระเบียบฯ (22) 
งานการเงินกู้ ได้แก่ ประสานงาน การรับเงินการเบิกจ่าย การจัดท าทะเบียน และการรายงาน  (23) 
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งานการจัดท าค าสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน (24) งานการด าเนินการเรื่องลายมือชื่อผู้มีอ านาจถอน
เงินและเงื่อนไขการสั่งจ่ายเงินจากธนาคาร (25) งานการขอเปิด-ปิดบัญชี เงินฝากธนาคาร (26) 
งานการตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/คูปองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (27) งานทรัพย์สินกองคลัง 
และ (28) การบันทึกใบระบบ e-LAAS 

ส่วนที่ 2 ฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ ดังนี้ 
1)  งานรายงานข้อมูลสถิติการคลัง ประกอบด้วย (1) งานรายงานสถิติ

ข้อมูลการคลังท้องถิ่น รายรับรายจ่ายทุกประเภท (2) งานรายงาน/จัดท าข้อมูลการคลังด้วยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS (3) งานจัดท าทะเบียนเบิก/จ่าย ใบเสร็จรับเงิน/คูปองประเภทต่าง ๆ 
(ลงทะเบียนรับ-จ่ายใบเสร็จ/คูปองทุกประเภท, สั่งซื้อ/ประทับตราเล่มที่ในเล่มใบเสร็จรับเงิน 1 เล่ม 
มี 300 แผ่น) (4) งานบันทึกระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจ (CEO) (5) งานจัดท าระบบ
สารสนเทศการบริหารจัดการ (e-plan) (6) งานจัดท าสถิติรวบรวมแผนการใช้จ่ายเงิน (7) งาน
รวบรวมจัดท าข้อมูลสถิติการเบิกจ่ายกับแผนการใช้จ่ายเงินตามมาตรฐานการปฏิบัติงานราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (8) จัดท าข้อมูลประมาณการรายรับในการจัดท างบประมาณรายจ่าย (9) 
การจัดท าข้อมูลแบบแสดงรายจ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(10) รวบรวมเอกสารการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และจัดท าค าชี้แจงของ
หน่วยงานและรายงานความคืบหน้าให้จังหวัดทราบ (11) จัดท าค าสั่งติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในแบบสอบถามติดตามประเมินผลการควบคุม (12) จัดท าข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจ าทุกเดือน
รายงานกระทรวงการคลัง (13) รวบรวมเอกสารข้อมูลด้านบริหารจัดการ/บริหารการเงินและการคลัง
ในการคัดเลือกประกวดโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรวจรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการที่ดี (14) จัดท าข้อมูลตอบสถานการณ์คลังเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรี และ (15) งานจัดเก็บรายงานข้อมูลต่าง ๆ (จัดเก็บข้อมูลการบริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) 

2)  งานวิเคราะห์รายงานการเงินและพัฒนาระบบบัญชี ประกอบด้วย (1) 
งานจัดท างบทดลองและงบรับ-จ่ายประจ าเดือน/ประจ าปี และรายละเอียดประกอบ (2) งานจัดท า 
ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไปและใบผ่านบัญชีมาตรฐาน หมายเลข 1, 2, 3 (3) งานจัดท ารายงานกระแส
เงินสด (4) งานจัดท างบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (เงินรับฝาก 
รายจ่ายผลัดส่งใบส าคัญ รายจ่ายค้างจ่าย งบหนี้สิ้น งบเงินสะสม ทรัพย์สินที่ เกิดจากเงินกู้ 
รายละเอียดลูกหนี้เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด) (5) งานจัดท าทะเบียนคุมเงินรายรับ (6) 
งานจัดท าสมุดเงินสดรับและสมุดเงินสดจ่าย (7) งานจัดท าสมุดบัญชีแยกประเภท (8) งานจัดท างบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร (9) งานบันทึกระบบฐานข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัด (CFO) 
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ข้อมูลรายได-้รายจ่าย (10) การรับตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการรับจ่ายเงินจากส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน/หน่วยงานที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ (11) งานจัดท ารายงานรายรับ-รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
(12) งานตรวจรับรายได้กองท่องเที่ยวและกองการศึกษา และ (13) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย 

3)  งานประมวลบัญชี ประกอบด้วย (1) งานจัดท าบัญชีทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายตามงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ รายจ่ายค้างจ่ายและรายละเอียดประกอบ (2) งานจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน 
ทุกสามเดือน (3) งานจัดท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี  (4) 
งานจัดท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสมประจ าปี  (5) งานจัดท างบ
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับประจ าปี (6) งานจัดท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงานทุกแผนงานตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (7) งานรวบรวมรายงาน/
เก็บรักษาการใช้ใบเสร็จรับเงิน (8) งานสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (9) งานจัดเก็บเอกสารทางการบัญชีต่าง ๆ และ (10) งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

4)  งานธุรการ ประกอบด้วย (1) งานสารบรรณและธุรการทั่วไปแจ้งเวียน 
และดาวน์โหลดผ่านระบบฯ (2) งานรับ-ส่งหนังสือ (3) งานลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน (4) งาน
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่กองคลัง (5) งานจัดท าทะเบียนคุม/เบิกจ่าย/จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ส านักงาน (6) งานรวบรวมระเบียบฯ หนังสือสั่งการต่าง ๆ (7) งานการประชุม (8) งานประสานงาน
หน่วยงานอ่ืน (9) งานรวบรวมจัดเก็บค าสั่งต่าง ๆ (10) งานราชการทั่วไป (11) งานเก็บหนังสือแจ้ง
เวียน (12) งานเก็บรักษาเอกสาร ยืม และท าลายหนังสือ (13) งานจัดท าทะเบียนวันลาภายในกอง 
(14)งานรวบรวมทะเบียนลงเวลามาปฏิบัติราชการ (15) งานรายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง/งาน
บ ารุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางของกอง และ (16) งานควบคุมเอกสารการขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง 

ส่วนที่ 3 ฝ่ายสวัสดิการและบ าเหน็จบ านาญ หน้าที่ดังนี้ 
1)  งานเงินเดือน เช่น งานจัดท าเรื่องเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ 

งานจัดท าเรื่องเบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม งานจัดท าหนังสือตัดโอนอัตราเงินเดือน งานจัดท า
หนังสือรับรองเงินเดือน งานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้รับเงินเดือน รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
งานจ่ายเงินเดือนและเงินบ านาญ และงานจัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจ าปี 

2)  งานบ าเหน็จบ านาญ ดูแลเรื่องงานจัดท าเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก และโครงการเกษียณอายุ ก่อนก าหนด งานจัดท าเรื่องขอรับเงิน
บ าเหน็จด ารงชีพ งานจัดท าเรื่องขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่กรรม 
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งานจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  งานจัดท าเรื่องเบิก
จ่ายเงินบ านาญ และเงินอ่ืน ๆ งานจัดท าเรื่องขอรับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) งานส่ง
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) งานจัดท าเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
บ านาญ เงินเพ่ิมจากเงินบ านาญ และเงินอื่น ๆ งานจัดท ารายงานการเบิกจ่ายเงินบ านาญและเงินอื่น ๆ
งานจัดท าทะเบียนรายชื่อข้าราชการบ านาญส่วนท้องถิ่น และบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS  
งานจัดท าทะเบียนคุมเงินรับฝากนอกงบประมาณ งานจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินยืมสะสมเพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนและเงินบ านาญประจ าปี 

3)  งานสวัสดิการ ดูแลงานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบใบเสร็จ
และระบบเบิกจ่ายตรง งานเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล งานเบิกจ่ายเงินค่าเล่าเรียนบุตร งานเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้าน งานเบิกจ่ายเงินค่าอาหารท าการนอกเวลา งานเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ และงานเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 

4)  งานบริหารงานทั่วไป ดูแลงานเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า 
ค่าโทรศัพท ์ค่าน้ าประปา ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม การรายงานมาตรการ
ประหยัดพลังงานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และงานการฌาปนกิจสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
จ ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์
เทศบาล สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการครู งานการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งานสวัสดิการเงินกู้จากสถาบันการเงิน ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 

5)  งานด าเนินการในระบบ e-LAAS ดูแลงานรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
งานบันทึกรับแจ้ง งานบันทึกรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดท าใบน าส่ง งานเบิกจ่ายเงิน จัดท าฎีกาเบิก
เงิน ตรวจรับฎีกา จัดท ารายงานจัดท าเช็ค อนุมัติจ่ายเช็ค และบันทึกการจ่ายเช็ค 

ส่วนที่ 4 ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได ้มีหน้าที่ดังนี ้ 
1)  งานทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย (1) การบันทึกทะเบียนประวัติ 

ในระบบ e-LAAS (2) การบันทึกทะเบียนประวัติในการ์ด (3) การเปิดกิจการใหม่ (4) การปิดปรับปรุง 
(5) การโอน/ย้ายกิจการ (6) การเลิกกิจการ และ (7) การพัฒนาระบบข้อมูล 

2)  งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ (1) การบันทึกข้อมูลรายได้ภาษีฯ น้ ามัน 
ยาสูบ และค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม (2) การรับยื่นแบบ (3) การออกใบเสร็จรับเงิน (4) การรับ-น าส่ง
เงิน (5) การบริการประชาชนผู้เสียภาษี (6) การประเมินภาษีและค่าธรรมเนียมฯ (7) การเปรียบเทียบ
คดี ค่าปรับ เงินเพ่ิม (8) การรายงานผลจัดเก็บรายได้ และ (9) งานการบริหารจัดการจัดเก็บรายได้
ของศูนย์ประสานราชการ 1 
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3)  งานเร่งรัดติดตาม มีหน้าที่ (1) การจัดท าแผนออกตรวจภาคสนาม (2) 
การออกหนังสือน าตัวออกตรวจ (3) การจัดท าแผนเร่งรัดจัดเก็บรายได้ (4) การออกตรวจภาคสนาม 
(5) การออกหนังสือเร่งรัดภาษีค้างช าระ (6) การติดตามผล (7) การเร่งรัดบังคับช าระภาษีค้าง และ 
(8) การออกใบรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

4)  งานวิเคราะห์และวางแผน มีหน้าที่ (1) การก าหนดภารกิจโครงการ (2) 
การวิเคราะห์บริหารรายได้ (3) การตรวจสอบแบบรายการ (4) การควบคุมระบบตรวจสอบภายใน
ของฝ่าย (5) การจัดท างบประมาณงานจัดเก็บรายได้ (6) การประเมินโครงการ และ (7) การประกวด
รางวัลความพยายามจัดเก็บภาษี 

5)  งานธุรการ มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุม การประชาสัมพันธ์ การรับ
และส่งหนังสือ การจัดท าฎีกา การเบิกจ่ายวัสดุ การเบิกจ่ายแบบพิมพ์ การเก็บรักษาเอกสาร และ 
การให้เช่าศาลาเฉลิมพระเกียรติ 

6)  งานประมูลให้เช่าทรัพย์สิน ดูแลการประมูล การท าสัญญา การตรวจ
หลักประกันการจัดเก็บรายได้ การติดตามเร่งรัดหนี้ การเช่า การปิดปรับปรุง และการยกเลิก 

ส าหรับฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้เป็นหน่วยงานหลักและมีอ านาจหน้าที่ 
ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ และเป็นไปตามแนวคิดและวิธีการที่ก าหนดร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จากข้อมูลเอกสารของกองคลังพบว่า ในแต่ละปีงบประมาณ 
ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ด าเนินการจัดท าโครงการส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามัน 
สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ได้ก าหนดพ้ืนที่จัดเก็บครอบคลุม 11 อ าเภอ 
ในแต่ละเดือนจะมีการรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นว่ามีสถานประกอบการรายใดเลิกกิจการไปและ
สถานประกอบการรายใดเป็นรายใหม่ และผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ิมขึ้นมากน้อยเพียงใด ดังนั้นกองคลังจึงก าหนดกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีรายละเอียดดังนี้  

1)  การจัดท าค าสั่งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง 
มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรับช าระภาษี 
รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ก ากับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น แนวทางและแผนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี โดยมีการติดตามประเมินผลการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี เช่น การสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีท่ีมารับบริการในบางข้ันตอนหรือทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

2)  การจัดท ารายละเอียดผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
เป็นประจ าทุกปีทุกราย รวมทั้งรายละเอียดจ านวนเงิน ผู้ค้างช าระภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
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ส ารวจยอดรายได้ค้างรับ ฐานข้อมูลสถานประกอบการค้ายาสูบ และฐานข้อมูลสถานประกอบการค้า
น้ ามัน/ก๊าซ  

3)  ผู้บริหารท้องถิ่นก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความส าคัญ ในกรณีได้รับค า
ร้องเรียน เสนอแนะ ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ อุปสรรคความยุ่งยาก 
หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคล โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม น าเสนอให้ทราบเพ่ือผู้บริหารจะได้ประสานงานและสั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวโดยเร็ว แล้วจึงรายงานผลต่อผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทราบ พร้อมแจ้งให้บุคคลผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นทราบผลการด าเนิน งาน 
ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งผลของความพยายามในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
สามารถท าให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมสูงขึ้น ผู้ค้า/สถานประกอบการทั้งสามประเภทน าส่งเงินภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประจ าทุกเดือน 

เป้าหมายส าคัญในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคือ 
ต้องมีขีดความสามารถในการจัดหารายได้ท่ีเพียงพอส าหรับการจัดบริการสาธารณะตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ซึ่งขีดความสามารถในการจัดหารายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะมากหรือน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิ 
ระดับความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี จ านวนสถานประกอบการธุรกิจ
โรงแรมหรือหอพักอาศัย และ/หรือจ านวนสถานประกอบการ ฯลฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มีฐานต้นทุนทางเศรษฐกิจและทรัพยากรเหล่านี้อยู่ในระดับที่สูง  ซึ่งเห็นได้จากการเป็นจังหวัด
ท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียว ประกอบกับมีสถานประกอบการจ านวนมากไว้ส าหรับบริการ
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้ขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นเพ่ิมสูงขึ้นและจัดเก็บรายได้เพ่ิม
สูงขึ้น 

4.2.3.3  การบริหารงานบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้  
ผลการศึกษาพบว่า ตามพันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีคือ ก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่น 
การด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ วางระบบตรวจสอบการเงินการบัญชี และการพัสดุ 
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน การพัฒนาโครงสร้าง วางมาตรฐาน 
การด าเนินงาน จัดบริการสาธารณะ การศึกษาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร 
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้มีข้อบังคับข้าราชการเพ่ือเป็นกรอบ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม กล่าวคือ 
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ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกส านักทุกกองต้องมีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ มีจิตส านึก  
มุ่งบริการและให้ค าปรึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด ารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

จากข้อบังคับดังกล่าว ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี ได้น ามาใช้ในการก าหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรเพ่ือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ การจัดระบบงานและอัตราก าลังให้ เพียงพอต่อ 
การท างานและงบประมาณเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  มีเครื่องมือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย และน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท างานด้านการจัดเก็บรายได้ 
โดยผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ เพ่ือติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่
บุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ทั้งการจัดรูปแบบและ 
การวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังให้มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่นต่อ
การปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มี ลักษณะงานที่สอดคล้องเกื้อกูลกัน 
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน รวมถึงการสอน
งาน การฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญและ 
ลดข้อผิดพลาดในการท างาน 

นอกจากการก าหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรแล้ว ยังมีมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งงานของแต่ละต าแหน่งในกองคลัง ได้แก่ นักบริหารงานการคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการคลัง และเจ้า
พนักงานธุรการ เป็นต้น  

รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กร โดยการจัดอบรม
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ โดยผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
และการจัดเก็บรายได้เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ” เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความสุจริต มีการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของบุคลากร 
ในองค์กรหรือฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ สามารถปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ทุกคนให้ฝ่ายมีส่วนร่วม และรับผิดชอบร่วมกัน ท างานกันเป็นทีม ซึ่งจะท าให้
การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความโปร่งใส รวมถึงเรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานอีก
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ด้วย โดยวิทยากรผู้มีความช านาญด้านการเงินและบัญชี จากส านักงานคลังจังหวัดชลบุรี ในแต่ละ
ปีงบประมาณมีบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมประมาณ 140 คน  

4.2.3.4  การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ 
ผลการศึกษาพบว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล 
การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ผู้บริหารท้องถิ่นต าแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการ
กองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพ่ือด าเนินการตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วน
ราชการที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ คือ ข้าราชการสังกัด
กองคลัง เพ่ือควบคุมการด าเนินงานและตามติดงานประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการกอง
คลัง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ทราบถึง
ผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่
รับผิดชอบในส่วนของการจัดเก็บรายได้  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรียังได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่เพียงแค่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส 
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเห็นว่าการควบคุม
ภายในของหน่วยงานทั้ง 11 ส่วน มีความเพียงพอต่อการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ดี อาจมีความเสี่ยงต่อ 
การก าหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป กล่าวคือ ความเสี่ยงอัน
ที่จะเกิดกับกิจกรรมด้านการควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน การจัดเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน โดยให้เหตุผลว่า
ศูนย์ประสานงานราชการ 1 หรือศูนย์ย่อยพัทยา เบิกใบเสร็จรับเงินจากกองคลัง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ที่ศูนย์ประสานงานราชการ 1  
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การควบคุมภายในที่มีอยู่พบว่า 1) ในการจัดเก็บภาษีในแต่ละวัน ศูนย์ประสานงาน
ราชการ 1 หรือศูนย์ย่อยพัทยา จะต้องน าเงินสดและเช็คฝากเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี พร้อมจัดท าใบน าส่งเงิน ลงบันทึกการรับเงินในระบบ e-LAAS และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม 
Easy Tax-PAO Management เพ่ือสรุปยอดการรับเงินในแต่ละวันให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
ตรวจสอบกับสมุดเงินฝากธนาคารว่ามียอดเงินถูกต้องตรงกัน  และน าหลักฐานข้างต้นส่งให้ 
ฝ่ายการเงินเพ่ือจัดท ารายงานสถานะเงินคงเหลือประจ าวัน 2) จัดท าเบียนคุมใบเสร็จเพ่ือตรวจสอบว่า
มีจ านวนเท่าใด จ่ายไปจ านวนเท่าใด ให้กับหน่วยงานใด หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ใด โดยให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 13-14 

การประเมินผลการควบคุมภายในพบว่า 1) มีการบันทึกข้อมูลการช าระภาษีบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ในโปรแกรมจัดเก็บรายได้ เพ่ือออกรายงานจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทเป็น
ประจ าทุกวัน และ 2) มีการจัดท ารายงานการจัดเก็บรายได้ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากการค้าน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม และ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เป็นประจ าทุกเดือน ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ การตรวจสอบการใช้
ใบเสร็จรับเงินยังไม่ครอบคลุมทุกรายการที่มีการรับช าระเงิน 

ดังนั้น การปรับปรุงการควบคุมภายในคือ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
ต้องจัดท าแผนการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานราชการ 1 เป็นประจ าเดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน 

ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญของการบริหารการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น 
การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน  
ในท้องถิ่น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการบริหารการเงินการคลัง เพราะว่าเงินเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อน
และจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีการจัดเก็บจัดรายได้  
ก็ต้องมีการก าหนดแหล่งที่มาของรายได้ ประเภทของรายได้ เพ่ือก าหนดให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน  
ในปัจจุบันจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในล าดับต้น ๆ 
จึงมีสถานประกอบการธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอ าเภอศรีราชา อ าเภอบางละมุง 
อ าเภอเมืองชลบุรี และอ าเภอสัตหีบ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมีประสิทธิภาพ 
ในด้านการจัดเก็บภาษีทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงได้มีการส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้า
ปลีกน้ ามัน สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี โดยด าเนินการออกส ารวจพร้อม
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ทั้งประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่องการเรียก
เก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียก
เก็บจากภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่
คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 
เรียกเก็บในอัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เรื่อง 
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542 และ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พัก 
ในโรงแรมในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าเช่าห้องพัก เพ่ือให้สถานประกอบการเกิดการยอมรับและ 
จากการผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่ บุคลากร ลงพ้ืนที่ส ารวจและ 
การเข้าถึงข้อมูลของสถานประกอบการ เมื่อสถานประกอบการให้การยอมรับก็จะส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถด าเนินการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
ทั่วถึงครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรมกับสถานประกอบการทกุคน  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีใช้กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาการจัดเก็บรายได้
โดยตั้งเป้าหมายในการเจรจาต่อรองกับสถานประกอบการ และเป็นที่น่าสังเกตว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีที่ใช้กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง ดังนี้ 

1)  การก าหนดเป้าหมายการเจรจาต่อรอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
มีเป้าหมายในการเจรจาต่อรองกับสถานประกอบการที่ชัดเจน โดยยืนอยู่บนหลักการที่จะให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่มีความเสมอภาค และเป็นที่ยอมรับกันได้สถาน
ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชลบุรีจะต้องเข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม เพ่ือให้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ใช้วิธีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ต้อง
รักษาไว้แต่จะต้องให้สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งหมดในจังหวัดให้เข้าสู่ระบบอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมกัน 

สรุปได้ว่า ความส าเร็จในการเจรจาต่อรองขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีขึ้นอยู่กับการก าหนดนโยบายของผู้บริหารและสร้างความไว้วางใจให้กับสถานประกอบการ และ
เกิดความชัดเจนและเป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจัยทางการเมืองในท้องถิ่นมีผลต่อการก าหนดเป้าหมายใน
การเจรจาในเรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีมีเสถียรภาพทางการเมืองในท้องถิ่นที่สูง จึงสามารถสร้างการยอมรับจากประชาชน
ในท้องถิ่นได้  

2)  การเข้าถึงและรับฟังข้อเสนอของสถานประกอบการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีได้ใช้วิธีการเชิญสถานประกอบการเข้ามาประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ในขณะที่



227 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีความพยายามรับฟังข้อเสนอแนะของสถานประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในเขตจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสร้างการประนีประนอมและน าไปสู่การปฏิบัติที่ยอมรับ 
ร่วมกันได้  

ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรมีกระบวนการการประชาสัมพันธ์เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความส าคัญ เหตุผล และความจ าเป็นที่ท้องถิ่นจะต้องน าเงินที่ประชาชนเสียภาษีนี้เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งในแง่ของการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนและท าให้ประชาชนตระหนัก
ความส าคัญของการเสียภาษีให้แก่ท้องถิ่น เห็นได้จากการออกส ารวจภาคสนามภาคสนามสถาน
ประกอบการค้าปลีกน้ ามัน สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงการออกตรวจ
สถานประกอบการที่แจ้งยกเลิกหรือปิดกิจการ โดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้พร้อมกับ
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานราชการ 1 ออกปฏิบัติหน้าที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีอย่างต่อเนื่อง 

จากการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถสรุปข้อมูลโดยภาพรวม พบว่า
การท าให้ประชาชนผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมนั้นยอมรับจนเกิดแรงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนสามารถจัดเก็บภาษีน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม มีความตระหนักว่าการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้เป็นหน้าที่ของตน และให้ประชาชนพึงตระหนักว่าการเสียภาษีเป็นสิทธิและหน้าที่
ของตน และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเกิดความยินดีที่จะร่วมจ่ายภาษี
และค่าธรรมเนียม การที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในความพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจ
และความเข้าใจให้ประชาชนยอมที่จะจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมโดยอาศัยกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษี
เชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดเก็บภาษีแบบเคลื่อนที่การประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด หรือแม้แต่การส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามัน สถานประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือที่จะให้สถานประกอบการได้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียม นอกจากนี้  ยังมีการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจัดท าผังและขั้นตอนการรับบริการช าระ
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม  
 

4.3 สรุปความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ 

จากผลการศึกษาตามข้อมูลในส่วนที่  4.1 และส่วนที่  4.2 ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ว่ า 
ความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่ง เกิดจากความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ และที่ขาด
ไม่ได้คือ ประชาชนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษี จากกรณีศึกษาทั้ง 2 แห่ง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
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4.3.1 รูปแบบและวิธีการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสม  
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า เป็นองค์กรที่มีรูปแบบและวิธีการจัดเก็บ

รายได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภาพ มีสถานะทางการคลังมั่นคง มีขั้นตอนการด าเนินงานที่เป็นระบบ 
ท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณและสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณได้
เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการออกข้อบัญญัติงบประมาณเป็นของตนเอง ท าให้มีศักยภาพในการ
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างรวมเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ โดยความร่วมมือจากภาคเอกชนใน
เขตพ้ืนที่จังหวัด นอกจากนี้ เป็นองค์กรที่มีการมอบอ านาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดอย่างเหมาะสมท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว รวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงท ี

จากแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีรายได้
จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเมื่อนโยบายมีความที่ชัดเจนส่วนราชการที่รับผิดชอบก็สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด ทั้งนี้ รูปแบบ
และวิธีการจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมกับสภาพที่ของจังหวัดนครราชสีมา มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  การบริหารจัดการในการจัดเก็บรายได้ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและ 
หลักความคุ้มค่า พร้อมทั้งการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน การติดตามผลการจัดเก็บรายได้ การควบคุม
และประเมินการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ 

2)  การจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจ าปีการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้การจัดท า “คู่มือประชาชน” การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ และการออกส ารวจหาสถานประกอบการรายใหม่ที่เปิดกิจการ 

3)  มีระบบการบริหารจัดการระบบการบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และงานพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมถึง
งานจัดการระบบข้อมูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยมีระบบแผนที่ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม เพ่ือแสดงที่ตั้งของผู้ช าระภาษีและค่าธรรมเนียม มีระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นที่เป็น
ปัจจุบัน และฐานข้อมูลสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช าระภาษีเป็นประจ าทุกปี ทุกราย และ
มีระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ 

4)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสร้างความพยายามในการจัดเก็บภาษี 
โดยมีความพร้อม 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านข้อกฎหมาย (2) ด้านบริหารการจัดเก็บภาษี (3) ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้จัดเก็บภาษี และ (4) ด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือช าระภาษี  
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5)  การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดระเบียบ และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ให้บริการ 

6)  การก าหนดมาตรการในการจัดเก็บรายได้ของหัวหน้าหน่วยงาน คือ มาตรการ 
ที่ 1 มาตรการในการประชาสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการช าระภาษีของประชาชนผู้เสียภาษี 
พร้อมทั้งการติดตามตรวจสอบและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ค้างช าระให้ถูกต้องครบถ้วน มาตรการที่ 2 
จัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้ส าหรับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับการอบรม และมาตรการที่ 3 
จัดอบรมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการปีละ 1 ครั้ง 

7)  ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ทักษะความเป็นผู้น ามืออาชีพในการบริหารงานท้องถิ่น 
โดยเน้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมและตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันคือ “การปฏิบัติงานนั้น
ต้องกระท าอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ” การสร้างความเชื่อม่ันว่ารายได้ท่ีจัดเก็บนั้นจะน าไป
พัฒนาท้องถิ่นทุกบาททุกสตางค์ การเชิญสถานประกอบการในเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้าร่วมเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
ในการเสียภาษีและปรับความเข้าใจเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของสถานประกอบการ 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  พบว่า มีรูปแบบและวิธีการจัดเก็บรายได้เฉพาะ 
กล่าวคือ นโยบายในการจัดเก็บรายได้ หรือแม้แต่กระบวนการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเกิดจากการน าเสนอแนวคิดและวิธีการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และเสนอแนวคิดให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เมื่อผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบแล้ว 
แนวคิดและวิธีการจัดเก็บรายได้นั้นสามารถน ามาด าเนินการตามแนวคิดและวิธีการดังกล่าวได้ 
อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรูปแบบและวิธีการจัดเก็บรายได้เฉพาะหน่วยงานดังนี้ 

1)  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
โดยการจัดท าแผนผังขั้นตอนการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม (บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว) การจัดท า
โครงการส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามัน/สถานประกอบการธุรกิจโรงแรม รวมถึง
ส ารวจสถานประกอบการที่แจ้งยกเลิกหรือปิดกิจการไปแล้ว มีการพบปะระหว่างผู้ค้า/สถาน
ประกอบการกับเจ้าหน้าที่เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดประสบการณ์ ทัศนคติ  และการจัดท าคู่มือ 
การปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในการจัดเก็บภาษี 

2)  มีการจัดท าระบบสารสนเทศโดยพัฒนาโปรแกรมเพ่ือจัดการกับฐานข้อมูลผู้ช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม และประมวลผล ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ (1) ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษียาสูบ 
(2) ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษีน้ ามัน/ก๊าซ และ (3) ฐานข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม ทั้งมีใบอนุญาต
และไม่มีใบอนุญาต พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีระบบ 
e-LAAS และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Easy Tax-PAO Management เพ่ือสรุปยอดการรับเงิน 
ในแต่ละวันให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบกับสมุดเงินฝากธนาคารว่ามียอดเงินถูกต้อง
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ตรงกัน และน าหลักฐานข้างต้นส่งให้ฝ่ายการเงินเพ่ือจัดท ารายงานสถานะเงินคงเหลือประจ าวัน  
อีกทั้ง การจัดท าระบบการยื่นช าระภาษีออนไลน์ (Revenue Online) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรีโดยฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้บริการรับช าระ
ภาษีน้ ามันและยาสูบ ค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมของสถานประกอบการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการขอช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่อไป 

3)  การสร้างข้อปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้ปฏิบัติงานในการจัดเก็บ
รายได ้มีช่องทางการร้องเรียน มีการติดตามประเมินผลการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี เช่น การสอบถาม
ความพึงพอใจของสถานประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีที่มารับบริการในบางขั้นตอน หรือ 
ทั้งกระบวนการ เป็นต้น 

4)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุรีในเรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้าหรือสถานประกอบการได้เข้าใจถึง 
การช าระภาษีและค่าธรรมเนียม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง 
ในการช าระภาษี  

5)  มีแนวนโยบายในการก าหนดการปรับเพ่ิมหรือลดอัตราภาษีและค่าธรรมเนียม 
โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และค านึงถึงอัตราก าลังในการช าระภาษีของประชาชน 
สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนจ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมขึ้น เห็นได้จากมีสถาน
ประกอบการโรงแรมมากกว่า 2,000 แห่ง จึงส่งผลให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมโรงแรม จัดเก็บ 
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าเช่าห้องพัก 

6)  การใช้กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาการจัดเก็บรายได้โดยตั้งเป้าหมายในการ
เจรจาต่อรองกับสถานประกอบการ ยึดหลักความเสมอภาค และเป็นที่ยอมรับกันได้ รวมทั้งการเข้าถึง
และรับฟังข้อเสนอของสถานประกอบการ โดยใช้วิธีการเชิญสถานประกอบการมาประชุมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น เพ่ือสร้างการประนีประนอมและน าไปสู่การปฏิบัติที่ยอมรับกันได้  การสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 
4.3.2 อัตราการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มข้ึน  
จากผลการศึกษา จะเห็นว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่ด าเนินการจัดเก็บรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามันภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จากการผู้พักในโรงแรมมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น รายละเอียดดังตาราง 4.14-4.17 ต่อไปนี้ 



231 
 
ตารางที่ 4.14  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

ประเภทรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 

147,679,416.32 
25,168,514.07 
3,225,147.73 

152,382,243.36 
25,513,551.06 
3,160,377.01 

133,828,103.48 
27,270,407.74 
3,380,520.51 

รวมทั้งสิ้น 176,073,078.12 181,056,171.43 164,479,031.73 

 
ตารางที่ 4.15  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดเก็บเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 

ประเภทรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 

146,280,606.53 
28,978,194.02 
4,184,092.92 

112,018,136.66 
29,762,344.41 
5,175,934.31 

115,814,559.02 
30,418,564.09 
6,057,991.42 

รวมทั้งสิ้น 179,442,893.47 146,956,415.38 152,291,114.53 

 
จากตารางดังกล่าว พบว่า มีแนวโน้มของรายได้ที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นทุกปีตามแผนการ

กระจายอ านาจและการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท าให้งบประมาณ
เพียงพอต่อการปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด รายได้ในภาพรวมจะผันผวนไปตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล ในกรณีภาษียาสูบนั้นด าเนินการจัดเก็บรายได้น้อยลง ส่วนหนึ่งมาจาก 
การก าหนดนโยบาย และออกมาตรการและจูงใจในการลดบริโภคยาสูบของรัฐบาล เพ่ือควบคุม
ปริมาณยาสูบ จึงส่งผลท าให้การจัดเก็บภาษีส่วนนี้ลดลง แต่ในขณะเดียวกันภาษีน้ ามันและ
ค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากผู้เข้าพักในโรงแรม กลับพบว่า ด าเนินการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557-2562 สืบเนื่องมาจากผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได้ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษี โดยมีความพยายามในการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อช าระภาษี
อย่างเท่าเทียมกัน ตามแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทว่า ยังมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้แก่ 
ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ข้อมูลการช าระภาษีของสถาน
ประกอบการ รวมถึงมีช่องทางการช าระภาษีที่หลากหลาย อาทิ ระบบช าระภาษีแบบออนไลน์ ช าระ
ภาษีได้ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
มาช าระภาษีตามที่กฎหมายก าหนดไว้ อีกทั้ง สอดรับกับแนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ต้องการ 
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ให้ท้องถิ่นมีรายได้ในหมวดที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่งผล
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และถือเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีความพยายามในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพเป็นล าดับต้น ๆ  

ตารางที่ 4.16  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดเก็บเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 

ประเภทรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 

249,295,141.70 
54,128,941.04 
23,041,565.51 

266,006,485.00 
56,686,610.67 
25,865,127.78 

236,995,761.25 
57,245,633.80 
27,171,706.66 

รวมทั้งสิ้น 326,465,648.25 348,558,223.45 321,413,101.71 

 
ตารางที่ 4.17  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดเก็บเอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562 

ประเภทรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้ายาสูบ 
ภาษีบ ารุง อบจ.จากการค้าน้ ามัน/ก๊าซ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.จากผู้พักในโรงแรม 

226,736,378.94 
57,882,969.38 
28,642,187.08 

181,869,477.47 
58,677,763.51 
32,976,545.71 

195,650,022.38 
65,342,778.74 
35,991,353.70 

รวมทั้งสิ้น 313,261,535.40 273,523,786.69 296,984,154.82 

 
จากข้อมูลข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและ

ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด เฉลี่ยประมาณ 313 ล้านบาทต่อปี โดยประเภทภาษี 
ที่จัดเก็บได้มากที่สุดคือ ภาษีบ ารุงบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ รองลงมาคือ  
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน , ก๊าซ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ตามล าดับ ในทางปฏิบัติการด าเนินการจัดเก็บภาษีภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบจัดเก็บได้ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลได้มีมาตรการ
รณรงค์ให้ประชาชนงด ละ เลิกสูบบุหรี่ ท าให้สถานประกอบการมีรายได้จากส่วนนี้ลดลง ขณะที่ภาษี
ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน , ก๊าซ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ด าเนินการจัดเก็บได้เพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ ส่วนหนึ่งมาจากการบริหาร 
การจัดเก็บรายได้ของส านักกองคลังที่ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ และการที่เพ่ิมขึ้นของสถาน
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ประกอบการธุรกิจโรงแรม เกสเฮาท์ โฮมสเตย์ อพาร์ทเม้นท์ ให้เช่ารายเดือน รายวัน และที่พักขนาด
เล็กทั่วไป 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในบทนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการศึกษาที่ผ่านมา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการบริหารการจัดเก็บ
รายได้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจ าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการ คือ (1) เพ่ือศึกษาบทบาทนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ (2) เพ่ือศึกษาการบริหาร
การจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรม ข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้านระเบียบ
วิธีวิจัย ผู้วิจัยเลือกวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม การศึกษาบทบาทเชิงนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ และการบริหารการจัดเก็บรายได้จากกรณีศึกษา การสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได้ จ านวน 12 คน (ดังรายละเอียดในบทที่ 3)  

ส าหรับผลการวิจัย ผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
5.1.1 สรุปผลการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้จาก 

กรณีศึกษา 
ในการศึกษาตามประเด็นนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

กับการจัดเก็บรายได้ ดังนี้ 
1)  กรณีบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา พบว่า 
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ผู้บริหารท้องถิ่น มีบทบาทดังนี้ ข้อ 1 การก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ 10 
นโยบาย ซึ่ง 1 ในนโยบาย คือ นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้
แนวทางนโยบายว่าจะบริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ยึดถือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ การก าหนดนโยบายการบริหารการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นเกิดจากความพยายามของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ปรับตัวด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในช่วงที่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ไม่เต็มเม็ด
เต็มหน่วย การปรับตัวนั้นย่อมไม่ได้เกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ หากแต่เกิดขึ้นจากตัวผู้บริหารที่ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของรายได้และตัวแสดงหลักด้านการเงินการคลังในระดับของท้องถิ่นที่ช่วยคิดริเริ่มหรือ
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส าหรับตัวแสดงที่มีบทบาทหลักในการริเริ่มหรือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อ านวยการ
ส านักการคลัง และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงาน ในปัจจุบันตัวแสดงเหล่านี้มี
บทบาทในการก าหนดนโยบายการบริหารการจัดเก็บรายได้ กระบวนการบริหารการคลัง นับตั้งแต่
การริเริ่มการผลักดัน การบังคับใช้ และการติดตามผลการใช้กลยุทธ์การปรับตัวในด้านต่าง ๆ 

ส าหรับนโยบายด้านการบริหารการคลัง การจัดเก็บรายได้ ผู้บริหารได้เล็งเห็น
ความส าคัญของรายได้ท้องถิ่น และเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดนโยบายเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้น า
นโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จึงมอบนโยบายแก่ผู้ปฏิบัติงานว่า “การบริหารการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะต้องมีรายได้ที่จัดเก็บเอง ประเภทภาษีบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ ามัน ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา” นโยบายดังกล่าวถือเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ให้ไว้เป็นเป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ 
ศักยภาพในการบริหารงาน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ จึงน ามาสู่การริเริ่มการผลักดัน 
การบังคับใช้ และการติดตามผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ กรอปกับน ากลยุทธ์การจัดเก็บ
รายได้เชิงรุกการส ารวจภาคสนาม และการจัดท าฐานข้อมูลปีปัจจุบันมาเป็นตัวขับเคลื่อนในการ
บริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตามการด าเนินงาน
ดังกล่าวมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) 
แสดงถึงความสุจริตในการท างาน มีความตรงไปตรงมา และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
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ด้วยลักษณะของนโยบายที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ทั้งนี้ จะช่วยให้การบริหารการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความชัดเจนและมีแนว
ปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารงานการเงินการคลัง นอกจากนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน (Guidelines) เพ่ือเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร การจัดตั้งศูนย์ประสานงานประจ าในแต่ละอ าเภอเพ่ือรับบริการจาก
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีและยังให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานในลักษณะ Pre-audit โดยคู่มือนั้นได้
ก าหนดขอบเขตหน้าที่และแนวทางปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บรายได้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติภารกิจขององค์การที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากผู้บริหารท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน
ส านักงานและเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ จ านวน 32 ศูนย์ โดยเฉพาะการช าระ
ภาษีของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจตรงกัน และยอมที่จะช าระภาษีให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ รายได้ที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกน าไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณะตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ และเป็นไปความต้องการของประชาชนเป็นส าคัญ  

ข้อ 2 ด้านการควบคุม ติดตามงานประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นด าเนินการควบคุม ติดตามงาน และประเมินผลการจัดเก็บรายได้จากการประชุมผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ โดยผู้อ านวยการส านักการคลังท าหน้าที่รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ว่าในแต่ละเดือน 
มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเพียงใด มีข้อบกพร่องตรงจุดใดบ้าง หากมีข้อบกพร่องก็สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที ผู้บริหารท้องถิ่นยังได้ก าหนดห้วงระยะเวลาเพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้เป็นประจ าทุกเดือน 
จากนั้นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการแต่ละเดือน เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบถึงกระบวนการด าเนินการจัดเก็บรายได้และสามารถติดตามผลเป็นรายเดือน 
รายไตรมาส และรายปีได ้ตามล าดับ 

หัวหน้าหน่วยงาน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1) บทบาทในการก าหนดมาตรการการจัดเก็บ
รายได้และก าหนดแนวทางอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการในการใช้บริการช าระภาษี ได้แก่ 
การออกสุ่มตรวจนิเทศงานให้แก่สถานประกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงสถานประกอบการ
ที่ค้างช าระภาษี การออกหน่วยบริการเคลื่อนเพ่ือสุ่มตรวจการรับเงินตามศูนย์ประสานงานประจ า
อ าเภอ 32 อ าเภอ ตลอดจนการจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และมีมาตรการ
ในการจูงใจให้สถานประกอบการน าส่งเงินภาษี 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการแรก คือ การประชาสัมพันธ์
และสร้างความร่วมมือในการช าระภาษีของประชาชนผู้เสียภาษีพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบและเร่งรัด
การจัดเก็บภาษีที่ค้างช าระให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการออกหน่วยบริการเคลื่อนเพ่ือสุ่มตรวจการรับ
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เงินตามศูนย์ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาประจ าอ าเภอ ทั้งหมด 32 ศูนย์ 
และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่คนเก่าและคนใหม่ มาตรการที่สอง คือ จัดท าคู่มือการจัดเก็บรายได้
ส าหรับสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับการอบรม และจัดประชุมสัมมนาร่วมกับสถานประกอบการ
น้ ามัน ยาสูบ และสถานประกอบกิจการโรงแรม ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือสร้างความเข้าใจและตอบข้อสงสัย
ของสถานประกอบการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และมาตรการที่สาม คือ การขยาย
ฐานภาษีการเพ่ิมอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมตามสถานการณ์  ข้อ 2 การก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้ พบว่า หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของฝ่ายพัฒนารายได้ ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ที่
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ที่ประจ าอยู่ตามศูนย์ประสานงาน
ประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละส่วนตามที่ ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้การปฏิบั ติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 
มีประสิทธิภาพมากที่สุด ข้อ 3 การติดตามผลการจัดเก็บรายได้ ผลการศึกษาข้อมูลพบว่า หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้ติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถ 
ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึงติดตามงานเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตาม
ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ 32 ศูนย์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นปัจจุบัน ข้อ 4 การควบคุม
และประเมินการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนการคลังท าหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับ
ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการรับช าระภาษีรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ก ากับดูแล ควบคุม 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีการติดตามประเมินผล
การให้บริการแก่ผู้เสียภาษี การสอบถามความพึงพอใจของสถานประกอบการและประชาชนผู้เสีย
ภาษีที่มารับบริการในบางขั้นตอนหรือทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ ได้ท าบันทึกข้อตกลงปฏิบัติราชการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างมาตรฐานและวิธีในการด าเนินงาน 
ซึ่งมีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน (โครงการ/งาน/กิจกรรม) และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) ที่มีความชัดเจน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการท างานของตนเอง ซึ่งใน
การประเมินนั้นผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลังเป็นผู้ประเมิน ผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะก าหนด
น้ าหนัก เป้าหมายตัวชี้วัด น้ าหนักสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงานในแต่ละสมรรถนะ 
ในการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มระยะการประเมิน จนสิ้นสุดการประเมิน  
นอกจากการควบคุมและประเมินการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการของส านักการคลังด้วย โดยแบ่งมิติการประเมินผลออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 
มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้าน
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร และข้อ 5 การรายงานผล
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การจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบถึง
ความก้าวหน้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนารายได้ และการจัดเก็บรายได้ ผ่านที่ประชุม
ฝ่ายบริหารประจ าเดือน เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และทราบถึงอัตราการ
ช าระภาษีและค่าธรรมเนียมของสถานประกอบการในแต่ละประเภทอีกด้วย พร้อมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลรายได้เพ่ือให้ประชาชนทราบ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้  มีบทบาทดังนี้ ด้วยบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้มีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการและก าหนดแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการบัญชี 
ฝ่ายบ าเหน็จบ านาญ และฝ่ายพัฒนารายได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันตาม
ภารกิจ โดยฝ่ายพัฒนารายได้รับผิดชอบงาน 2 ส่วน คือ ส่วนแรก งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้รับผิดชอบ
ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้งานทะเบียนคุมรายได้ที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด งานสัมมนาจัดอบรม 
แก่สถานประกอบการและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและงานเร่งรัดจัดเก็บรายได้ติดตามให้ช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้เป็นปัจจุบัน และส่วนที่สอง งานพัฒนารายได้เป็นการจัดหาแหล่งรายได้ การจัดท า
ข้อมูลสถิติและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับรายได้ งานประสานงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
จัดเก็บภาษี  

ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ภาษี และการพัฒนารายได้น ามาสู่
การจัดท าโครงการอบรมสัมมนาสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา
รายได้และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และโครงการอบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

นอกจากการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมแล้ว เจ้าหน้าที่ยังจัดท า
ข้อมูลสถิติการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลการให้บริการช่วงเวลาพักกลางวัน ข้อมูลแผนที่ช าระภาษีของ
สถานประกอบการ และรายงานผลการจัดเก็บรายได้ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการรายงานผล
เกี่ยวกับสถานประกอบการว่ารายใดเลิกกิจการไป หรือรายใดเป็นรายใหม่ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
การคลังและผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลังเป็นผู้บังคับบัญชาและติดตามการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้
ทราบถึงกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เป้าหมาย
บรรลุตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน 

2)  กรณีบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่น มีบทบาทดังนี้ ข้อ 1 การก าหนดนโยบายการการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น
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และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้วยการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เสนอแนวคิดและวิธีการ 
ในการที่จะบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น โดยมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับจังหวัดกับรัฐบาล ระดับ
กลุ่มจังหวัดด้วยกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรีด้วยกันเอง ผู้บริหาร
ท้องถิ่นยังได้มีการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  “ส่งเสริมการลงทุน สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิต ภาคเกษตรภาคธุรกิจและบริการ ยกระดับฝีมือแรงงานสร้างรากฐาน
อาชีพ ลดรายจ่ายและกระจายรายได้ให้ทั่วถึงทุกชุมชน” และด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนาสังคมกีฬา ก้าวสู่เมืองกีฬาอาชีพ” นโยบายดังกล่าวส่งผลให้
สถานประกอบการค้าน้ ามัน สถานประกอบกิจการโรงแรม และประชาชนในจังหวัดชลบุรี สามารถ
สร้างรายได้ให้กับตนเองได้จึงเป็นเหตุผลที่น ามาสู่การก าหนดนโยบายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย
การน าเสนอแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษีต่อผู้บริหารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อผู้บริหารเห็นชอบแนวคิดและวิธีการดังกล่าว น ามาก าหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และสามารถด าเนินการจัดเก็บได้ต่อไป 

แนวคิดและวิธีการบริหารการจัดเก็บรายได้มีลักษณะเป็นแนวตั้งจากล่างขึ้นบน
ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แนวคิดและวิธีการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบ
บริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โดยผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาส 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเสนอแนวคิดและวิธีการสู่การน านโยบายไป
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บภาษีร่วมกันภายในองค์กรจากการศึกษา
ข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่า นโยบายเกิดจากการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นได้จากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในท้องถิ่นได้เสนอแนวทาง ข้อปฏิบัติ หรือ วิธีการในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเพ่ือให้การบริหารการคลังท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ทว่าการรับฟังข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยในการตัดสินใจว่าสิ่งที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องการ
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถจัดบริการสาธารณะตามความต้องการของประชาชนในเขต
พ้ืนที่จังหวัดได ้

ด้วยการท างานที่เน้นการปรึกษาหารือ หรือการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานกับสถาน
ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีนั้น ท าให้ลักษณะการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีจึงมีความสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานของการกระจายอ านาจและการปกครองตนเอง
ของชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี รวมถึงสอดรับกับหลักธรรมาภิบาล ทั้งยังมีกระบวนการที่ส าคัญ 
ในการบริหารจัดการด้านการคลังและการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารท้องถิ่นจึงต้องเข้ามา 
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มีบทบาทส าคัญในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การก าหนดนโยบายสู่การน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน 
ให้ท้องถิ่นของตนเองสามารถบริหารการจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมองปัญหาภายใน
ท้องถิ่นเป็นแรงกระตุ้นให้สามารถสร้างการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรีกับประชาชนในท้องถิ่น  

ข้อ 2 การควบคุมติด ตามงานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ในส่วน
ราชการที่รับผิดชอบต่อการจัดเก็บรายได้ พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานและตาม
ติดงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ของกองคลัง เพ่ือมิให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน อันจะเกิดให้เกิดความสูญเสียต่อองค์การ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ  

หัวหน้าหน่วยงาน มีบทบาทดังนี้  ข้อ 1 การก าหนดมาตรการการจัดเก็บรายได้ 
โดยกองคลังได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีสามารถด าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การจัดท าแผนพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ประจ าปี เพ่ือใช้เป็นมาตรการในการจัดเก็บรายได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ การจัดท าแผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้จะช่วยขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ให้ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
ทันตามก าหนดเวลา เพ่ือให้องค์การมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถจัดบริการสาธารณะและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และครอบคลุมพ้ืนที่
รับผิดชอบ ในทางปฏิบัติส่วนราชการที่รับผิดชอบมีกระบวนการจัดเก็บรายได้ที่ชัดเจนมีขั้นตอน 
วิธีการที่สามารถเข้าใจได้ง่าย บุคลากรมีแนวปฏิบัติเดียวกันที่ชัดเจน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ 
ในฐานะผู้ เสียภาษีเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองว่าในแต่ละเดือนจะต้องช า ระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประจ า  

ข้อ 2 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ผู้อ านวยการกอง
คลังในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้อย่างเคร่งครัดและสร้างข้อปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับผู้ปฏิบัติงาน กรณีที่ได้รับค าร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ อุปสรรคความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมน ามาเสนอให้ผู้บริหาร
ทราบเพ่ือจะได้ประสานงานและสั่งการให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด า เนินการ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา
อุปสรรคโดยเร็ว แล้วจึงรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมแจ้งให้บุคคลผู้ร้องเรียนหรือ
เสนอแนะนั้นทราบผลการด าเนินการไปในคราวเดียวกัน  
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ข้อ 3 การด าเนินการติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ภายในฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  กองคลัง ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและ 
ศูนย์ประสานราชการที่ 1 รวมทั้งศูนย์ประสานงานย่อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประจ า
อ าเภอที่จัดตั้งอยู่อ าเภอบางละมุง เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บ
รายได้ทั้ง 3 ประเภท และเร่งรัดติดตามตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ 
นอกจากนี้ ยังจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรักษาหลักฐานเพ่ือเป็น
ข้อมูล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา พร้อมทั้งสอดส่องตรวจตรา ควบคุม
หรือด าเนินงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย  

ข้อ 4 การควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บรายได ้หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการโดยแยกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการ
บริการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ในการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกองคลังในการบริหารการจัดเก็บรายได้ไม่ว่าจะเป็น
ภาษีน้ ามัน ภาษียาสูบ และค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ๆ ละ 3 เดือนเพ่ือ
ทราบถึงขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของกองคลัง 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ มีบทบาทดังนี้ จากการออกแบบนโยบาย
และวิธีการในการจัดเก็บรายได้ร่วมกับผู้บริหารท้องถิ่นทั้งสองระดับและน านโยบายไปสู่การปฏิบัตินั้น 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในการจัดเก็บ
รายได้ ได้แก่ (1) ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ (2) ด าเนินการเร่งรัดติดตามตรวจสอบ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่ค้าง
ช าระเพ่ือให้สามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน (3) ด าเนินการตรวจสอบ รักษา น าส่งเงิน และ 
ออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ค าสั่ง (4) 
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเก็บรวบรวมหลักฐาน
เพ่ือเป็นข้อมูลและรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามก าหนดระยะเวลา (5) จัดท าทะเบียนควบคุม 
การจัดเก็บรายได้สถิติการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท โดยจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามรูปงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้องและ
สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว (6) ด าเนินการรับเงินหรือควบคุมการรับเงินโดยใกล้ชิด
ควบคุมหรือจัดท าทะเบียนต่าง ๆ จัดเก็บรักษา หรือค้นหาเอกสารหลักฐาน และเรื่องของผู้เสียภาษี
และค่าธรรมเนียมและรายได้ อ่ืนเพ่ือทราบรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานต่อไป และ (7) 
ประสานงานในระดับฝ่าย/กลุ่ม หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของหน่วยงาน 
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นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้รับผิดชอบในสรุปและรายงานผล
การจัดเก็บรายได้ ทั้งหมด 3 ประเภท ซึ่งครอบคลุมทั้ง 11 อ าเภอ ต่อหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการจัดเก็บรายได้ของแต่ละเดือน รายไตรมาส และในรอบปีงบประมาณ ส าหรับกลยุทธ์
ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ คือ การเจรจาต่อรองกับผู้ประกอบการ กล่าวคือ 
เน้นการต่อรองกับผู้ประกอบการโดยยืนอยู่บนหลักการที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้ มีความเสมอภาค 
เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติเดียวกัน และการเข้าถึงและรับฟังข้อเสนอของผู้ประกอบการ กล่าวคือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีใช้วิธีการเชิญผู้ประกอบการมาประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และน าไปสู่
การปฏิบัติที่ยอมรับร่วมกันได้ 

สรุปได้ว่า การท าให้ประชาชนผู้เสียภาษีนั้นยอมรับและเกิดเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 
ส่งผลให้เกิดแรงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถจัดเก็บค่าภาษีและค่าธรรมเนียมได้
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีความตระหนักว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของตนและเป็นส่วนหนึ่งในการ
บริหารและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนเกิดความยินดีที่จะร่วมจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม การที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นทั้งสองแห่งได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในความพยายามที่จะสร้างแรงจูงใจและความเข้าใจ 
ให้ประชาชนยอมที่จะจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม โดยอาศัยกลยุทธ์การบริหารจัดเก็บภาษีแบบเชิงรุก 
โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดเก็บภาษีแบบเคลื่อนที่การประชาสัมพันธ์
ตามเว็บไซต์ การออกส ารวจนิเทศงานตามศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจ าอ าเภอ 
หรือแม้แต่การส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีกน้ ามัน และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด เพ่ือที่จะให้สถานประกอบการได้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียม ตลอดจนการจัดท าแผนปฏิบัติการและการจัดท าผังและข้ันตอนการรับบริการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
5.1.2 สรุปผลการศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จในการ

จัดเก็บรายได้จากกรณีศึกษา 
จากการศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือน าไปสู่

ความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1)  การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ตามกระบวนการบริหาร POLE สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
(1)  การวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ สรุปผลได้ว่า ส านักการคลัง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการวางแผนการบริหารจัดการในด้านการจัดเก็บรายได้ 
โดยการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามหลักธรรมาภิบาล และ
จัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจ าปี  เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไป
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ตามเป้าหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่นก าหนดโดยก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
การให้บริการรับช าระภาษีนอกส านักงานหรือการออกหน่วยบริการรับช าระภาษีในช่วงวันหยุดราชการ 
ในช่วงฤดูภาษี พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในการจัดเก็บรายได้ และ
จะต้องจัดท าแผนงานโครงการเคลื่อนที่เพ่ือออกไปรับบริการนอกสถานที่แก่สถานประกอบการทั้ง 3 
ประเภท ทั้งนี ้ยังปรากฏการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ฝ่ายพัฒนารายได้และเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ โดยเน้นย้ า 
การปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่ด าเนินการจัดเก็บภาษี 
กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการรายเก่าหรือรายใหม่ที่พ่ึงเปิดด าเนินกิจการ 
เพ่ือสร้างความไว้วางใจและการยอมรับแก่ผู้เสียภาษีให้ช าระภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ส านัก 
การคลังยังจัดท าคู่มือที่เรียกว่า “คู่มือประชาชน”เพ่ือแสดงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ในกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่และเป็นแนวทางในการช าระภาษีของประชาชน  อีกทั้ง 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้โดยการน าตัวชี้วัดงาน
จัดเก็บรายได้มาวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดช่วงคะแนนเป็น 6 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ
ความส าเร็จ (Milestone) ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

นอกจากการด าเนินการตามแผนบริหารการจัดเก็บภาษีแล้ว ส านักการคลัง
ยังด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตัวอย่างเช่น โครงการประชุมสัมมนาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียมแก่สถานประกอบการที่อยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา โครงการให้บริการรับ
ช าระภาษีนอกส านักงาน หรือ การออกหน่วยบริการรับช าระภาษีในช่วงวันหยุดราชการ ในช่วงฤดู
ภาษี โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ การออกส ารวจ
สถานประกอบการรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ
รายได้ เช่น การออกแบบระบบแผนที่ช าระภาษอีอนไลน์ ระบบยื่นช าระภาษีออนไลน์ เป็นต้น 

(2)  การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้ สรุปผลได้ว่า ส านักการ
คลังมีการบริหารจัดการภายในองค์การตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ก าหนดกรอบโครงสร้างตาม
สายการบังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนการจัดเก็บรายได้นั้น
ถูกก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนารายได้ขึ้นตรงต่อส านักการคลัง มีอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นไปตามแนวนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น การที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นนั้นจ าเป็นต้องมีความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ข้อ 1 ด้านข้อกฎหมาย พบว่า องค์กรมีการพิจารณาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ระเบียบวิธีปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ออกโดยอ านาจตามความชอบ  
ในข้อบัญญัติตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ 
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ข้อบัญญัติดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้เสียภาษี แต่กลับได้รับการยอมรับจากประชาชน  
ผู้เสียภาษีเป็นอย่างดี ข้อ 2 ด้านบริหารการจัดเก็บภาษี พบว่า มีความพร้อมในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่น ระบบงานจัดเก็บ ทั้งในด้านระบบช าระภาษีออนไลน์ ระบบข้อมูลแผนที่ 
ผู้ช าระภาษี การสร้างระบบการอ านวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการในการจ่ายภาษีและ
ค่าธรรมเนียมโดยให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการมีความเป็นระบบ รวมถึงมีขั้นตอน
การด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ข้อ 3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี พบว่า มีการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรการจัดเตรียมบุคลากรตามความเหมาะกับงาน โดยบุคลากรต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการจัดเก็บภาษีเป็นอย่างดี ทั้งความรู้ด้านกฎหมาย/ข้อบัญญัติ/วิธีการจดทะเบียนสถาน
การค้า/วิธีการจัดเก็บรายได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนากระบวนการปรึกษาหารือ เพ่ือส่งเสริมความเต็มใจในการ
เสียภาษีของประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
(Participation and Empowerment) และ ข้อ 4 ด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือช าระภาษี พบว่า 
สถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามีความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีท้องถิ่นตามบทบาท
หน้าที่ของตนเองบนหลักการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Civic Participation) และสถาน
ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการทางภาษีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(3)  การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้  สรุปได้ว่า 
การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานโดยก าหนดให้บุคลากรให้ส านัก
การคลังมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่การรับบริการช าระภาษี การติดตาม
เร่งรัดผู้ค้างช าระภาษี การประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติการออกสุ่มตรวจสถานประกอบการ 
การตรวจสอบเอกสารการน าส่ง ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในช่วงแรก ๆ บุคลากรประสบปัญหา
อุปสรรคในการท างานเชิงรุก เนื่องจากพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมามีขนาดใหญ่ และหลายพ้ืนที่อยู่ห่าง
จากตัวส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ท า ให้การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ใช้ระยะเวลานาน และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ ามันรถ ค่าอาหาร เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ 
ส านักการคลังจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ จ านวน 32 อ าเภอ เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้
เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถขององค์การโดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น การจัดท าโครงการแบบเชิงรุก การจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ให้กับบุคลากรของส านักการคลัง เจ้าหน้าที่ที่ประจ าศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีวิสัยทัศน์ในการท างานโดยน าองค์ความรู้ที่ได้จาการสัมมนาและ
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ประสบการณ์ที่มีอยู่มาปรับใช้ในกระบวนการท างาน เพ่ือช่วยลดปัญหาผิดพลาดจากการท างานและ
ทราบถึงแนวทางการท างานร่วมกัน ส าหรับบุคลากรที่ผ่านการอบรมสามารถวิเคราะห์ แก้ไขและ
ชี้แจงเหตุผล หรือให้ค าแนะน าปรึกษาได้ จากการจัดอบรมดังกล่าวส านักการคลังได้น าข้อสรุปและ
ข้อคิดเห็นของบุคลากรมาด าเนินการจัดท าคู่มือส าหรับการจัดเก็บรายได้ และจัดท าแผนที่เพ่ือช าระ
ภาษใีห้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรร่วมกัน 

ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากรมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
เมื่อบุคลากรเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ก็จะช่วยให้บุคลากรมีก าลังใจในการท างานมากขึ้น 
เมื่อแรงจูงใจนั้นเพ่ิมขึ้น ความตั้งใจในการท างานก็จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วย และข้อผิดพลาดในการท างาน
น้อยลง หรือข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นบุคลากรก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที อย่างไรก็ดี 
การบริหารงานบุคลากรอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถท างานได้รวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพคือ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยให้การท างาน เช่น ระบบการช าระภาษี
ออนไลน์ ระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษี เป็นต้น ระบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้การท างานของบุคลากร
มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเกิดความสะดวก ประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทาง 

สิ่งส าคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดเก็บรายได้คือ การสร้างความมั่นใจ
และการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นทั้งสามระดับอาศัยทักษะความเป็นผู้น า
มืออาชีพ (Professional Leader) สร้างความมั่นใจและการยอมรับแก่ประชาชน เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการในการช าระภาษีท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ประชาชนตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของ
ตน ทั้งนี้และทั้งนั้นการสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากประชาชนจะต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วย
ความเต็มใจ ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ในทางปฏิบัติหากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเลือกปฏิบัติต่อประชาชนผู้ที่มีหน้าที่ เสียภาษีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจส่งผลให้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและไม่เป็นไป
ตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ดังนั้น การสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากประชาชนจึง
เป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างแท้จริง 

(4)  การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ สรุปผลคือ 
ส านักการคลังได้ก าหนดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานโดยการสร้างกลไกควบคุมงานติดตามประเมินผล
นโยบายการจัดการรายได้ และกระบวนการจัดเก็บรายได้เป็นขั้นตอนตามระดับการบังคับบัญชาตาม
สายงานที่ปฏิบัติงานเป็นประจ า และในทุกเดือนจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ  
การจัดเก็บรายได้ การแสดงฐานะทางการเงินการคลังท้องถิ่นประจ าเดือนซึ่งรูปแบบของรายงานมีทั้ง
ข้อมูลเชิงประจักษ์และข้อมูลเชิงสถิติ อีกทั้ง ก าหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
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การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ าเสมอและเที่ยงธรรมด้วยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมามีหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดท าการประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงขีด
ความสามารถในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ในแต่ละเดือนมีแนวโน้มเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องตรงจุดใดบ้าง หากพบว่ามีข้อบกพร่องก็สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งสามารถวัดออกมาตามเนื้องานของแต่ละบุคคล เพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน 
แล้วพยายามปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้งานนั้น ๆ บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อีกทั้ง
ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพบปะกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ การหารือ หาแนวทางในการ
แก้ไขเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluating) เป็นการ
ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผลนโยบาย ซึ่งก าหนดการติดตามผลในทุกเดือนหรือเป็น
รายไตรมาส โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รวบรวมรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการจั ดเก็บ
รายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกเดือน จากนั้นเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในที่ประชุม
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการแต่ละเดือน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าและขีดความสามารถ  
ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้  

2)  สรุปผลการศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี ตามหลักกระบวนการบริหาร POLE สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

(1)  การวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ สรุปผลได้ว่า เดิมทีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีประสบปัญหาในเรื่องการจัดเก็บรายได้ และมีช่องว่างในการจัดเก็บรายได้  
(การรั่วไหลของรายได้) การจัดเก็บไม่ทั่วถึง ถือเป็นปัญหาส าคัญที่ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข จึงน ามาสู่การก าหนดแนวทางด้านกฎหมายมาบังคับใช้  ในช่วงแรก ๆ 
การบังคับใช้กฎหมายก็ประสบปัญหาการปฏิเสธหรือการต่อต้านการเสียภาษีจากสถานประกอบการ 
ในจังหวัดชลบุรี ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้กองคลังพยายามที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุมและทั่วถึง และได้ไปศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารการจัดเก็บภาษี ซึ่งก็คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและ 
น าปรับใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งจัดท าโครงการส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีก
น้ ามัน/สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดชลบุรีเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได ้

การวางแผนเป็นส่วนส าคัญในกระบวนการบริหารจัดเก็บรายได้ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เรื่อง การเรียกเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
อย่างต่อเนื่อง กอปรกับการปรับอัตราค่าธรรมเนียมในเหมาะสมกับพ้ืนที่ เช่น ค่าธรรมเนียมโรงแรม
จัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.5 ของค่าเช่าห้องพัก เป็นต้น การจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บภาษี 
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เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้การด าเนินการส ารวจภาคสนามสถานประกอบการค้าปลีก
น้ ามัน และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี การปรับอัตราค่าธรรมเนียม  
ในเหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมถึงส ารวจสถานประกอบการที่แจ้งยกเลิกหรือปิดกิจการไปแล้ว  พร้อมทั้ง
จัดสรรเจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ประสานราชการ 1 (ศูนย์
ย่อยพัทยา) เพ่ือออกปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 11 อ าเภอ และประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในเรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้ผู้ค้า/
สถานประกอบการได้เข้าใจในการช าระภาษี และน าเงินภาษีไปช่วยเหลือสังคมและพัฒนาความเจริญ
ให้แก่ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรี 

นอกจากการจัดท าแผนแล้ว กองคลังยังจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน จัดท าขึ้น
เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานภายใต้กรอบของกฎหมายต่าง ๆ 
ที่ก าหนดไว้และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน ตามภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบ ซึ่งคู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดเก็บรายได้นี้ แสดงถึงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
วิธีการ กรอบระยะเวลา และมาตรฐานคุณภาพงานของกระบวนการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงาน นอกจากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ใช้เป็น
คู่มือปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่นใช้ในการควบคุมงาน ติดตามงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการจัดเก็บรายได้ 

ตลอดจนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ โดยการน าข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ 
(Computer) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการ ทั้ง 3 ประเภท ทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ข้อมูลและการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานส าหรับน าไปปรับใช้ในปีถัดไป มีระบบ e-LAAS และ
บันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Easy Tax-PAO Management เพ่ือสรุปยอดการรับเงินในแต่ละวันให้ฝ่าย
เร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบกับสมุดเงินฝากธนาคารว่ามียอดเงินถูกต้องตรงกันและน าหลักฐาน
ข้างต้นส่งให้ฝ่ายการเงินเพื่อจัดท ารายงานสถานะเงินคงเหลือประจ าวัน อีกทั้งการจัดท าระบบการยื่น
ช าระภาษีออนไลน์ (Revenue Online) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีโดยฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ ให้บริการรับช าระภาษีน้ ามันและยาสูบค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมของสถานประกอบการ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ระบบสารสนเทศถือเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดเก็บรายได้แล้วน ามาประมวลผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมในการตัดสินใจ ง่ายต่อ 
การเข้าถึงข้อมูล ง่ายต่อการเพ่ิมหรือลดข้อมูล แต่ในทางปฏิบัติแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ยังไม่ปรากฏฐานข้อมูลแผนที่ภาษีที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ หากแต่เป็นฐานข้อมูล
เชิงทุติยภูมิและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได ้ได้แก่ ฐานข้อมูลผู้ช าระภาษียาสูบ ฐานข้อมูล
ผู้ช าระภาษีน้ ามัน/ก๊าซ ฐานข้อมูลผู้ช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม และเอกสารข้อบัญญัติการเก็บภาษี
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้แล้ว โดยมีผู้หนึ่ง
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ผู้ใดหรือหน่วยงานได้ท าการเก็บรวบรวมหรือเรียบเรียงไว้ ข้อมูลเหล่านั้นสามารถน ามาใช้อ้างอิงได้เลย 
ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากปัจจุบัน เพราะว่าจังหวัดชลบุรีมีสถานประกอบการทั้งที่
เข้าสู่ระบบและยังไม่ได้เข้าสู่ระบบอีกจ านวนมาก จึงเป็นโจทย์ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเร่งบริหารจัดกัน
อย่างเร่งด่วน 

(2)  การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้ สรุปผลได้ว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดองค์การตามกรอบโครงสร้างตามความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายฝ่ายสวัสดิการและบ าเหน็จบ านาญ และฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีอ านาจหน้าที่ต่างกัน ส าหรับฝ่ายที่มีส่วนส าคัญในการบริหารการจัดเก็บ
รายได้คือ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้เป็นหน่วยงานหลักและมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานด้านการ
จัดเก็บรายได้ และเป็นไปตามแนวคิดและวิธีการที่ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นได้จากการด าเนินการจัดท าโครงการส ารวจภาคสนามสถานประกอบการ
ค้าปลีกน้ ามัน สถานประกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี  กองคลังจึงก าหนด
กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ ไว้ดังนี้ ข้อ 1 การจัดท าค าสั่งมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
ส่วนการคลัง มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
รับช าระภาษ ีรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ก ากับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ 2 การจัดท ารายละเอียดผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเป็นประจ าทุกปีทุกราย รวมทั้งรายละเอียดจ านวนเงิน ผู้ค้างช าระภาษีและค่าธรรมเนียม
ทุกประเภท ส ารวจยอดรายได้ค้างรับ ฐานข้อมูลสถานประกอบการทั้งหมด และ ข้อ 3 ผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความส าคัญในกรณีได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ ติดต่อสอบถามเป็น
หนังสือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ อุปสรรคความยุ่งยาก หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคล โดยมีข้อมูล
และสาระตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม น าเสนอให้ทราบเพ่ือผู้บริหาร
จะได้ประสานงานและสั่งการให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวโดยเร็ว แล้วจึงรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมแจ้งให้บุคคลผู้ร้องเรียนหรือ
เสนอแนะนั้นทราบผลการด าเนินการไปในคราวเดียวกัน  

(3)  การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้  สรุปได้ว่า 
ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ อาศัยหลักพันธกิจในการบริหารงานบุคคล โดยก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินงานด้านการเงิน 
การคลัง งบประมาณ วางระบบตรวจสอบการเงินการบัญชี และการพัสดุ การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานการพัฒนาโครงสร้าง วางมาตรฐานการด าเนินงาน จัดบริการสาธารณะ 
การศึกษาท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้าง
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จิตส านึกของข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีข้อบังคับ
ข้าราชการเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีความรับผิดชอบ โดยที่ข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างทุกส านักกองคลังต้องมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบมีจิตส านึก มุ่งบริการและ 
ให้ค าปรึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ มีการก าหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรเพ่ือเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ การจัดระบบงานและ
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อการท างานและงบประมาณเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ 
ความคุ้มค่า มีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท างาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ โดยผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้  เพ่ือติดตามและประเมินผล
งานของเจ้าหน้าที่บุคลากรเพ่ือให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้  ยังให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนา 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถและสมรรถนะเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ทั้งการ
จัดรูปแบบและการวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังให้มีความเหมาะสมและ  
มีความยืดหยุ่นต่อการปฏิบัติงาน โดยก าหนดหรือมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานที่สอดคล้อง
เกื้อกูลกัน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ทุกต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
รวมถึงการสอนงาน การฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาให้เกิดความ
เชี่ยวชาญและลดข้อผิดพลาดในการท างาน 

นอกจากการก าหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรแล้ว ยังมีมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งงานของแต่ละต าแหน่งในกองคลัง ได้แก่ นักบริหารงานการคลัง นักวิ ชาการคลัง 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการ
คลังและเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กร 
โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้ 
ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ”  

(4)  การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้ สรุปได้ว่า 
กองคลัง ยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพ่ือ
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ด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนราชการที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ คือ ข้าราชการสังกัดกองคลัง เพื่อควบคุมการด าเนินงาน
และตามติดงานประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนา
รายได้ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการบริหารงานและ
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบในส่วนของ 
การจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งใช้กลยุทธ์การจัดการกับปัญหาการจัดเก็บรายได้โดยตั้งเป้าหมายในการ
เจรจาต่อรองกับสถานประกอบการ และเป็นที่น่าสังเกตว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีที่ใช้กล
ยุทธ์การเจรจาต่อรอง คือ ข้อ 1 การก าหนดเป้าหมายการเจรจาต่อรองกับสถานประกอบการด้วย
ความเสมอภาคและเป็นที่ยอมรับกันได้ และเป็นที่สังเกตว่า ปัจจัยทางการเมืองในท้องถิ่นมีผลต่อการ
ก าหนดเป้าหมายในการเจรจาเรื่องการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน ในการที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีเสถียรภาพทางการเมืองในท้องถิ่นที่สูง จึงสามารถสร้างการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น 
และ ข้อ 2 การเข้าถึงและรับฟังข้อเสนอของสถานประกอบการ ใช้วิธีการเชิญชวนสถานประกอบการ
เข้ามาประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เพ่ือสร้างการประนีประนอมและน าไปสู่การปฏิบัติที่ยอมรับ
ร่วมกันได ้
 

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีประเด็นที่ก่อให้เกิดการอภิปรายเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปและตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การ
วิจัย รวม 2 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 2) การบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 
ในด้านการจัดเก็บรายได ้ดังจะได้น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

1)  การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

รายละเอียดของผลการศึกษาในส่วนนี้ปรากฏในบทที่ 5 ข้อ 5.1.1 สรุปผลการศึกษา 
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าโดยการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพที่ 2.1 ในบทที่ 
2 จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้  

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีบทบาทนโยบายที่ชัดเจน จากแนวนโยบายเชิงรุกและการบูรณาการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้  โดยเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ 
การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามผลของนโยบาย เพ่ือให้ ระบบ 
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การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพมากที่สุด ส าหรับ
แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นคือ “การบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา จะต้องมีรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง ประเภทภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าน้ ามัน ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบ และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 ของปีงบประมาณที่ผ่านมา” นโยบายดังกล่าว
สอดคล้องกับ พิชญ์ณิฐา พรรณศิลป์ และคณะ (2558) กล่าวว่า การวางนโยบายในการบริหารงาน 
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะว่าการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  เช่นเดียวกับ ปทิตตา พูลวิริยะ 
(2553) ได้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ (ภาษี) เข้าสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะท าให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ มีความเข้าใจแนวทางในการจัดเก็บรายได้มากขึ้น
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้ง อาศัยหลักความเที่ยงตรง ถูกต้อง หรือยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการจัดเก็บรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และปลอดจากการทุจริต 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีที่ดีของ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2552) ได้กล่าวว่า การเห็น
ความส าคัญของการเสียภาษี ถ้าหากประชาชนผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีนั้นเห็นถึงประโยชน์หรือ
ความส าคัญของการเสียภาษีแล้ว ความยินยอมหรือการให้ความร่วมมือในการเสียภาษีแก่รัฐก็จะ 
มีมาก แต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้าหากประชาชนมองไม่เห็นประโยชน์ของภาษีที่ตนเสียไปแล้ว 
ความยินยอมเสียภาษีของประชาชนก็จะต่ า ด้านความเป็นธรรมในการเสียภาษี การที่จะท าให้
ประชาชนผู้เสียภาษีแต่ละคนให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลนั้น ระบบของภาษีอากร 
ที่จัดเก็บนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทุกคนด้วย ความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีนั้น
จะต้องพิจารณาทั้งความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทและความเป็นธรรมในการบริหาร
การจัดเก็บด้วย กล่าวคือ ภาษีที่เก็บนั้นควรจะเก็บจากประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงมิใช่มุ่งที่จะเก็บ
จากผู้เสียภาษีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ในการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีแต่ละชนิดนั้นจะต้อง
เก็บจาก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชนิดนั้นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ในกรณีที่มีการจัดเก็บไม่ทั่วถึงหรือมีการ
เลือกปฏิบัตินั้นจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในหมู่ผู้เสียภาษีชนิดนั้น ซึ่งจะเป็นเหตุผลส าคัญท าให้
ประชาชนพยายามหลบเลี่ยงการเสียภาษี 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความจ าเป็นที่จะต้องมีรายได้เพ่ือน ามาพัฒนา
ท้องถิ่นและขับเคลื่อนตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ซึ่งรายได้หลักมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในส่วน
ของรายได้ที่จัดเก็บเองนั้นมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเงินอุดหนุน ดังที่  ดุษฎี สุวัฒวิตยากร (2551) ระบุว่า 
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กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม โดยไม่ซ้ าซ้อน
กับเทศบาล ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยาภาษีที่ส าคัญได้แก่ ภาษีน้ ามัน 
ภาษียาสูบ ค่าธรรมเนียมเก็บจากผู้พักในโรงแรม และส่วนแบ่งจากภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งในส่วนที่รัฐ
จัดเก็บได้ในจังหวัดนั้น และจากการจัดสรรในภาพรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  
อีกทางหนึ่งด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังมีรายได้จากเงิน อุดหนุนของรัฐบาลอีกด้วย และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ (2559, น. 105-107) ที่ว่า แหล่งรายได้ส าคัญ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากภาษีการจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ภาษีผู้เข้าพักโรงแรม ภาษียาสูบ 
รองลงมาคือ รายได้อันเกิดจากทรัพย์สิน (ดอกเบี้ย) รายได้จากวิสาหกิจท้องถิ่น และรายได้เบ็ดเตล็ด 
เช่นเดียวกับ ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (2559) เสนอว่า สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขาดไม่ได้คือเรื่องรายได้ที่ท้องถิ่นเพ่ือจะน ามาบริหารจัดการภายในองค์กร โดยการใช้อ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดเก็บรายได้ของตนเองได้ ผ่านการจัดเก็บรายได้ที่ เป็นภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง นอกเหนือจากภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่รัฐจัดเก็บให้และจัดสรรให้ ภาษีที่รัฐแบ่งให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล อาทิเช่น 
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอ านาจหน้าที่ เงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวม
ไปถึงการใช้อ านาจต่อท้องถิ่นในการกู้ยืมเงินได้ 

ด้านหัวหน้าหน่วยงานนั้น มีบทบาทในการก าหนดมาตรการในการจัดเก็บรายได้ 
โดยผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลังร่วมกันก าหนดและสร้างมาตรการในการจัดเก็บรายได้และ
แนวทางอ านวยความสะดวกแก่สถานประกอบการในการใช้บริการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 
การก าหนดมาตรการ ได้แก่ การออกสุ่มตรวจนิเทศงานให้แก่สถานประกอบการการออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ และการจัดท าโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รวมถึงมาตรการในการจูงใจ
ให้ประชาชนมาช าระภาษีและค่าธรรมเนียม การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้ 
การติดตามผลการจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยด าเนินการติดตามผลการจัดเก็บรายได้
เป็นประจ าทุกเดือน ตามศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
ตลอดจนการควบคุมและประเมินการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  

ด้านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บรายได้ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
การคลัง งานการจ่าย การรับ การส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน เก็บเอกสารทางการเงิน งานทะเบียน
คุมเงินรายได้ งานพัฒนารายได้ การเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย ส าหรับฝ่ายพัฒนารายได้ 
รับผิดชอบงาน 2 ส่วน คือ งานเร่งรัดจัดเก็บรายได้และงานพัฒนารายได้ จากแผนงานข้างต้นจะช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นก าหนด
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นโยบายการบริหารราชการด้านการเงินการคลังท้องถิ่น ดังนั้น ฝ่ายพัฒนารายได้จึงเป็นส่วนราชการที่
จะต้องน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งการน านโยบายไปปฏิบัติของฝ่าย
พัฒนารายได้นั้นด าเนินการโดยการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการบริหารการจัดเก็บ
รายได้การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ภาษี และการพัฒนารายได้  ผลจากการศึกษาเอกสารพบว่า 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยการก าหนดตัวชี้วัด KPIs ที่สามารถวัดได้ (Measurable) 
มิติตัวชี้วัดผลลัพธ์ วัดจากคุณภาพที่ไดรับ (Quality) ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ คือ จ านวน/
ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถวัดได้จริงจาก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 โครงการ ผลการวิจัยเบื้องต้นสอดคล้องกับ ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร 
หวังมหาพร (2563, น. 201-204) กล่าวว่า ตัวแสดงที่เก่ียวข้องกับนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแสดงที่เป็นทางการ คือ ตัวแสดงที่เก่ียวข้องกับการก าหนดนโยบาย 
การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบายการที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ส่วนราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น และ
ตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ คือ ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
และการประเมินผลนโยบายที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ องค์การพัฒนาเอกชน มูลนิธิ หน่วยงาน
เอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และตัวแสดงอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ยังมีนักวิชาการได้ศึกษานโยบายสาธารณะ
เริ่มจากการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการประเมินผลนโยบาย ซึ่งในขั้นตอน 
การก าหนดนโยบาย นักวิชาการมีแนวคิดที่แตกต่างกันอยู่บ้าง เช่น ปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2552, น. 
149) ได้แบ่งการก าหนดนโยบายออกเป็นขั้นตอนการก่อตัวของปัญหา ขั้นตอนการพยากรณ์ และ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือก ขณะที่ วิลเลียม (Williams, 1975) มุ่งศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของ
องค์การที่จะใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย และกระท าให้เกิดเป็นรูปธรรม 
ผ่านแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Kerr, 1976) 
ดังนั้นการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจึงมีความสลับซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึงองค์การและ
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่มีความคาดหวังและเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่จ า เป็นต้องเข้ามา
ปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ศุภชัย ยาวะประภาษ (2552, น. 101) ได้อธิบายถึงปัจจัยก าหนด
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติว่า จากการทบทวนผลงานวิชาการในทศวรรษ 
ที่ผ่านมา พบว่า มีปัจจัยหลายประการที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ (1) ลักษณะนโยบายนั้น ๆ (2) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (3) ความเป็นไปได้ 
ทางการเมือง (4) ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี (5) ความพอเพียงของทรัพยากร (6) ลักษณะของ
หน่วยงานที่น าไปปฏิบัติ (7) ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ และ (8) กลไกภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
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เช่นเดียวกับ นโยบายการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วินัยทางการคลัง และ
นโยบายบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด าเนินนโยบายทางการคลังให้เกิดความเหมาะสม ต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ การก าหนดนโยบายทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมขึ้นอยู่กับ
ปัจจัย ดังนี้ 1) ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 2) ขนาดหรือปริมาณของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย 
2 ประการ คือ (1) ความสามารถในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขึ้นอยู่กับ
จ านวนและขนาดของเศรษฐกิจในท้องถิ่น เป็นฐานภาษีและแหล่งที่มารายได้ และ (2) การจัดสรร
รายได้จากรัฐบาล ทั้งที่เป็นการจัดสรรภาษีอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืน ๆ ให้แก่ท้องถิ่น และ 3) 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นส่วนส าคัญของการบริหารการเกินดุล หรือ 
ขาดดุลการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา, 2561, 19 เมษายน, น. 1-18)  

ด้าน อุดม ทุมโฆสิต (2564, น. 119) ได้กล่าวว่า การกระจายอ านาจการบริหาร 
ครอบคลุมไปถึงการให้สิทธิอิสระในการบริหารและกิจกรรมทางการบริหารของตนเอง เช่น 
การก าหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง การก าหนดอัตราก าลังและการบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดการ
ทางการเงินคลังการบริหารแผน/โครงการ ตลอดจนการบริหารการบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของท้องถิ่น ทั้งนี้ การใช้อ านาจบริหารของผู้บริหาร โดยหลักการแล้วจ าเป็นต้องได้รับ 
การถ่วงดุลตรวจสอบ ก ากับดูแลควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้การบริหารท้องถิ่นอยู่ในธรรมาภิบาล 
นอกจากอ านาจทางการบริหารแล้ว ต้องมีการกระจายอ านาจทางการคลังที่ดีด้วย ต้องได้รับ (1) 
การออกแบบให้การคลังของรัฐและการคลังท้องถิ่นบูรณาการกัน ทั้งรายได้และรายจ่าย โดยมีการ
จัดแบ่งให้ชัดเจนว่า ส่วนใดเป็นรายได้หรือรายจ่ายของส่วนกลาง และส่วนใดเป็นรายได้หรือรายจ่าย
ของส่วนท้องถิ่น (2) มีการบริหารการคลังที่โปร่งใส ตลอดจนตรวจสอบได้ง่าย โดยจัดระบบและกลไก
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแลด้วย (3) จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการทางการคลังที่
ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบทิศทางให้เกิดความร่วมมือและเกิดธรรมาภิบาลร่วมกัน และ (4) ต้องมุ่ งแก้ไข
ปัญหาความยากจนเหลื่อมล้ าทางการคลังด้วยเพ่ือมิให้สินทรัพย์ทางการคลังกระจายไปอย่างไม่
เหมาะสม ผลของการกระจายอ านาจทางการคลัง จะท าให้เกิดระบบการคลัง 2 ระดับ คือ การคลัง
ระดับชาติและการคลังระดับท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 ระดับ ต้องบูรณาการกันอย่างลงตัว มิฉะนั้นก็อาจท าให้
เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ 

กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย การก าหนดนโยบายนั้นต้องเชื่อมโยงกับแนวนโยบายของ
รัฐบาลที่เน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้น ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการดังกล่าวที่
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ได้ก าหนดขึ้นมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจัดการด าเนินงานเพื่อส่งเสริม ให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใส ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
จึงน ามาสู่นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา “ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า เร่งรัดพัฒนาสังคม
กีฬา ก้าวสู่เมืองกีฬาอาชีพ” นโยบายดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้ภาคเอกชน สถานประกอบการ และ
ประชาชนทั่วไป สามารถสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดได้  

ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจึงให้ความส าคัญ
เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่นเป็นหลัก แม้ว่าจะมีแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนแต่จ านวน
การจัดเก็บรายได้กลับยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด อันเนื่องจากระบบการบริหารการจัดเก็บรายได้ที่ยังไม่
มีประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ ประกอบกับข้อมูลผู้เสียภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 
จ านวนบุคลากรในองค์กรมีจ ากัด และสถานประกอบการธุรกิจมีจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ประกอบการรายเก่าหรือสถานประกอบการเกิดขึ้นใหม่ทั้งที่อยู่ในระบบและไม่ได้อยู่ในระบบ จึงเป็น
เหตุผลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ไม่ว่า
จะเป็นด้านการวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการควบคุมงานติดตามประเมินผล
นโยบายการจัดเก็บรายได้ ด้วยนโยบายการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ชลบุรี เกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้น า เสนอ
แนวคิดและวิธีการในการพัฒนาระบบบริหาร การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของตนเอง แล้วน าแนวคิดและ
วิธีการดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแนวคิดและวิธีการดังกล่าว ก็จะ
น าไปก าหนดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และสามารถ
ด าเนินการจัดเก็บได้ต่อไป ทั้งนี้ ช่วยให้การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มีประสิทธิภาพมีฐานข้อมูลผู้เสียภาษี การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี การกระตุ้นความเต็มใจ
ในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียม และการสร้างกระบวนการแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและประชาชนในการบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  สอดคล้องกับแนวคิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายประการ อาทิ 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่น ระบบงานจัดเก็บภาษีและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การสร้าง
ระบบอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการจ่ายภาษีโดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนากระบวนการปรึกษาหารือ (Consultative Approach) เพ่ือส่งเสริมความเต็มใจในการเสีย
ภาษีของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่น การกระตุ้น
การช าระภาษีด้วยมาตรการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Social Measure and Nudging) เป็นต้น (Boyd 
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& Martin, 2020; Patel et al., 2018; Touchton et al., 2019; จรัส สุวรรณมาลา, 2541; สกนธ์ 
วรัญญูวัฒนา, 2556)  

ดังนั้น แนวคิดและวิธีการบริหารจัดเก็บรายได้มีลักษณะเป็นแนวตั้งระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาระบบบริหาร 
การจัดเก็บรายได้โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การเสนอแนวคิด
และวิธีการบริหารการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนารายได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการคลังท้องถิ่นเพ่ือ
การติดตาม การตรวจสอบของผู้บริหารท้องถิ่น โดยที่ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถก าหนดวิธีการบริหารจัดการและก าหนดแผนการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ใน 2 
ลักษณะ กล่าวคือ กระบวนการบริหารและก าหนดแผนการด าเนินการจัดเก็บรายได้ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ด า เนินงานจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด 3 
ประเภท และสอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารราชการของผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการบริหาร
แบบบนลงล่าง (Top Down Approach) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้การบริหารราชการ
ตามวิธีการเหล่านี้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วยังมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุนี้  จึงได้น าวิธีการบริหารแบบล่างขึ้นบน (Bottom Up 
Approach) มาปรับใช้ในการด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ พร้อมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารท้องถิ่นจะช่วยในการตัดสินใจว่านโยบายที่ก าหนดมานั้นเป็นนโยบายที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

ด้านหัวหน้าหน่วยงาน มีบทบาทในการก าหนดมาตรการการจัดเก็บรายได้การจัดท า
แผนพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้ คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  
โดยผู้อ านวยการคลังเป็นผู้ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
เร่งรัดและจัดเก็บรายได้อย่างเคร่งครัด เช่น การก ากับ ดูแล ติดตามการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมที่สถานประกอบการค้างช าระ โดยก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้เกิด
ความถูกต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถจัดเก็บได้อย่างครบถ้วน ดูแลตรวจสอบการรับเงิน 
เก็บรักษา น าส่งเงิน และออกใบเสร็จในการจัดเก็บรายได้ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน 
ด าเนินการควบคุมก ากับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทั่วถึง และร่วมวางแผนประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไป
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อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่ในการติดตามผล 
การจัดเก็บรายได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
ตลอดจนรายงานผลการจัดเก็บรายได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ พบว่า ด าเนินการตามแนวนโยบาย
การบริหารการจัดเก็บรายได้ที่ได้เสนอแนวคิดและวิธีการในการจัดเก็บรายได้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
พิจารณาเมื่อแนวคิดและวิธีการดังกล่าวได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้น
เจ้าหน้าที่จึงน าแนวคิดและวิธีการไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาบทบาทเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
จัดเก็บรายได้ ผู้วิจัยพยายามศึกษาให้ครอบคลุมถึงการบริหารการจัดเก็บรายได้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสามารถน าไปใช้ในพัฒนารายได้ท้องถิ่นได้เช่นกัน ซึ่งอาจต้องมีการศึกษาเพ่ือรวบรวม
ปัจจัยเหล่านั้นต่อไป ส่วนบทบาทเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ จากผู้บริหาร
ทั้ง 3 ระดับ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมาแล้วนั้นเกิดจากการสังเคราะห์และการศึกษาบทบาทของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และได้น ามาศึกษากับกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและชลบุรี  ในช่วงที่
ผ่านมา ผู้วิจัยพบว่าบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ
ด้านการคลังท้องถิ่น รวมถึงการบริหารการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นด้วย และเป็นที่ประจักษ์ว่า
นโยบายการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหารท้องถิ่นสามารถช่วยให้ท้องถิ่นมีการบริหารการจัดเก็บรายได้ 
ที่ครอบคลุม และอัตราการจัดเก็บรายได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นว่าแนวโน้มของการจัดเก็บรายได้
มีการขยายในวงกว้าง มีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดการพัฒนารายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีฐานะทางการเงินการคลังที่เข้มแข็งจะเป็นหลักประกันถึงความต่อเนื่องในการจัดบริการสาธารณะ
ให้แก่ประชาชนในระดับฐานราก และท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่าท้องถิ่นจะสามารถช าระหนี้และ
รับผิดชอบภาระรายจ่ายต่าง ๆ เพ่ือการจัดบริการด้านต่าง ๆ ได้ในอนาคต ประเด็นนี้ โฮนาเดิล และ
คณะ (Honadle et al., 2004) และแวง (Wang, 2006) ให้ความส าคัญกับการมีฐานะทางการคลัง 
ที่เข้มแข็ง ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นควรมีการประเมินฐานะทางการเงินการคลังขององค์กรตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาในการบริหารการเงินการคลังและการจัดบริการ
สาธารณะที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นการล่วงหน้า และสามารถก าหนดมาตรการรับมือก่อนที่จะเกิดปัญหา
ทางการเงินการคลัง 

ในการที่จะบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ก่อนอื่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดต้องมีแนวนโยบายในการจัดเก็บภาษีที่ชัดเจน และมีความเข้าใจในบริบทการบริหาร  
การคลังท้องถิ่น การบริหารการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท ทราบถึงเป้าหมายในการ
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บริหารงานและเข้าใจบริบทเงื่อนไขต่าง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น และรับทราบถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถก าหนดแนวนโยบายในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
อันน าไปสู่การปฏิบัติของส่วนราชการที่รับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน ดังนั้น หากจะสรุปผลการศึกษาบทบาทเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บ
รายได้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น เป็นผลมาจากการก าหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ ดังภาพ 
5.1 ต่อไปนี้ 

 
 
ภาพที่ 5.1  องค์ประกอบส าคัญในการบริหารการจัดเก็บรายได้สู่ความส าเร็จ 
 

องค์ประกอบแรกที่ส าคัญที่ผู้วิจัยค้นพบจากการศึกษานโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
กับการจัดเก็บรายได้ กล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการ
จัดเก็บรายได้ มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย/หรือมีความตั้งใจที่จะผลักดันการบริหารการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้า
หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการในการจัดเก็บรายได้ต่างก็มีบทบาทหน้าที่เฉพาะของแต่ละ
ต าแหน่ง เพราะหากขาดซึ่งบทบาทใดก็จะส่งผลต่อการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การ 
และการน านโยบายการจัดเก็บภาษีไปปฏิบัติหรือน าไปสื่อสารและท าความเข้าใจเพ่ือให้สถาน
ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัดเกิดการยอมรับย่อมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก ดังที่ผ่านมาในอดีต 
ที่มีการต่อต้านการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม ซึ่งสอดคล้องกับ อรนันท์ กลันทปุระ (2546, น. 3) 
ได้อธิบายว่า การต่อต้านการช าระภาษีเกิดจากผู้ประกอบการเห็นว่าวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจะท า
ให้ต้องแบกรับภาระค่าธรรมเนียมมากเกินไป ทั้งภาระที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน และเห็นว่าการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค ท าให้เสียเปรียบโรงแรมในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้
จัดเก็บหรือจัดเก็บในอัตราที่ต่ ากว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดนโยบาย และส านักการคลังผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ต้องสร้างความเข้าใจให้กับสถาน

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
กับการจัดเก็บรายได้ 

การบริหารการจัดเก็บ
รายได้ 

ความส าเร็จในการจัดเก็บ
รายได้ 
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ประกอบการว่าการช าระค่าธรรมเนียมนั้นเป็นหน้าที่ของตน ไม่ใช่การแบกรับภาระภาษีแต่อย่างใด 
ทั้งนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องสามารถประนีประนอมในวิธีการจัดเก็บและการจัดสรร
รายได้ให้กับประชาชนหรือผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดการยอมรับในแนวทางการจัดเก็บรายได้ 
ที่เหมาะสม และได้มีการออกข้อบัญญัติเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสม ท าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพ มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรการที่เหมาะสม และก าหนดบทบาทจากการรับเป็นการรุกได้ทันท่วงทีและ
สามารถก าหนดกลยุทธ์เพื่อน ามาปรับใช้ในองคก์าร ตามล าดับ 

ด้วยเหตุนี้ บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นจึงมีความส าคัญไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดมาตรการในการจัดเก็บภาษี การน านโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผล การควบคุม
ติดตามผลของนโยบาย การก ากับดูและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การติดตามและตรวจสอบ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบาย โครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้ จะต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในท้องถิ่น หากแต่เป็นการสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากประชาชน 
ในท้องถิ่นและการก าหนดนโยบายจะท าให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้มีความเข้าใจ
แนวทางในการจัดเก็บรายได้มากข้ึน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปทิตตา พูลวิริยะ 
(2553) ที่ได้ศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พบว่า บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ (ภาษี) เข้าสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เพราะการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น จะท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในแนวทางในการจัดเก็บรายได้มากข้ึน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ในระดับนโยบายนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดเก็บรายได้ ต้องร่วมกันก าหนดนโยบาย อันจะน าไปสู่การบริหารการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างจริงจัง ก่อให้เกิดความเป็นอิสระในการบริหารงาน และเลือกใช้
นโยบายที่เหมาะสมกับพื้นท่ี รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ในการนี้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จะต้องเพ่ิมมาตรการจูงใจให้บุคลากรหรือ
แม้แต่จูงใจให้สถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนารายได้ท้องถิ่นร่วมกัน อาทิ การประชาสัมพันธ์และ 
สร้างความร่วมมือในการช าระภาษีการจัดอบรมสัมมนาสถานประกอบการในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่น การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บรายได้แก่บุคลากร การอบรมสัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังแก่บุคลากร และการให้รางวัลจูงใจ เป็นต้น 

2)  การบริหารการจัดเก็บรายได้เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในด้านการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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รายละเอียดของผลการศึกษาในส่วนนี้ปรากฏในบทที่ 5 ข้อ 5.1.2 สรุปผลการศึกษา 
ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท าโดยการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยตามภาพที่ 2.1 ในบทที่ 
2 จากนั้นผู้วิจัยจึงท าการศึกษาการบริหารการจัดเก็บรายได้ของกรณีศึกษา 

การบริหารการจัดเก็บรายได้ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นั้นมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อในการบริหารการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นก าหนดนโยบายการบริหารราชการที่ชัดเจนแล้ว ส่วนราชการที่ปรับรับผิดชอบก็น านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้วิจัยได้น ากระบวนการบริหาร POLE มาปรับใช้ในการบริหารการจัดเก็บรายได้ของ
กรณีศึกษา จากผลการศึกษาดังนี้ 

(1)  การวางแผนการบริหารการจัดเก็บรายได้ พบว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาได้มีการวางแผนการบริหารการจัดการในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมตามหลักธรรมาภิบาล จัดท าแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ประจ าปีเพ่ือการจัดเก็บรายได้ที่เพ่ิมขึ้นตามแนวนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นมีการก าหนดแนวทางในการให้บริการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ การให้บริการรับ
ช าระภาษีนอกส านักงาน การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ การจัดท าแผนงานโครงการเคลื่อนที่ไปรับ
บริการนอกสถานที่ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายพัฒนารายได้เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเฉพาะฝ่ายพัฒนารายได้และเจ้าหน้าที่ประจ า
ศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ 32 อ าเภอ โดยเน้นย้ าการปฏิบัติงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในฐานะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องไม่ด าเนินการจัดเก็บภาษีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถาน
ประกอบการรายเก่าหรือรายใหม่ที่พ่ึงเปิดด าเนินกิจการเพ่ือสร้างความไว้วางใจและการยอมรับแก่ผู้
เสียภาษีให้ช าระภาษีตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ส านักการคลังยังจัดท าคู่มือที่เรียกว่า “คู่มือ
ประชาชน” เพ่ือแสดงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่และ
เป็นแนวทางในการช าระภาษีของประชาชน นอกจากการด าเนินการตามแผนบริหารการจัดเก็บภาษี
แล้วยังด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จึงสอดคล้องกับระบบภาษีที่ดีนั้นจะต้องได้รับการร่วมมือในการเสีย
ภาษีด้วยดีจากประชาชน กล่าวคือประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่รัฐนั้น จะยินยอมเสียภาษีให้แก่
รัฐด้วยดี โดยไม่พยายามหลบเลี่ยงหรือหนีภาษี ทั้งนี้ เพราะว่าการที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการ
เสียภาษี จะท าให้รัฐบาลเก็บภาษีได้มากและเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บน้อย ในกรณีตรงข้ามถ้าหาก
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีแก่รัฐแล้วจะท าให้รัฐบาลประสบกับความยุ่งยากในการ
จัดเก็บภาษีมากซึ่งจะท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสูงและจะเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย  
ดังนั้น ปัญหาส าคัญที่สุดในการจัดเก็บภาษีก็คือ ท าอย่างไรจึงจะท าให้ประชาชนให้ความร่วมมือหรือ
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ยินยอมเสียภาษีแก่รัฐโดยสมัครใจ การที่ประชาชนจะยินยอมเสียภาษีแก่รัฐด้วยความสมัครใจหรือ 
มีจิตส านึกในการเสียภาษีมากน้อยแค่ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย (เกริกเกียรติ พิพัฒน์
เสรีธรรม, 2552)  

ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีด าเนินการวางแผนการบริหาร
การจัดเก็บรายได้ โดยการมองปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ และช่องว่างในการจัดเก็บรายได้ 
(การรั่วไหลของรายได้) การจัดเก็บไม่ทั่วถึง ถือเป็นปัญหาส าคัญที่ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไข จึงน ามาสู่การก าหนดแนวทางด้านกฎหมายมาบังคับใช้  ในช่วงแรก ๆ 
การบังคับใช้กฎหมายก็ประสบปัญหาการปฏิเสธหรือการต่อต้านการเสียภาษีจากสถานประกอบการ
ในจังหวัดชลบุรี ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้กองคลังพยายามที่จะพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุม และได้ไปศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ 
น าปรับใช้ในการบริหารจัดการโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดเก็บรายได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบถึงวิธีการ
และขั้นตอนการท างานภายใต้กรอบของกฎหมายต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ เป็นมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน  ตลอดจนการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ น าข้อมูลลง 
ในคอมพิวเตอร์ มีระบบ e-LAAS และบันทึกข้อมูลลงโปรแกรม Easy Tax-PAO Management 
เพ่ือสรุปยอดการรับเงินในแต่ละวันให้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รวมถึงการจัดท าระบบการยื่นช าระ
ภาษีออนไลน์ (Revenue Online) 

สอดคล้องกับ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550ก) ที่ได้น าเสนอแนวทางการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งท้องถิ่นสามารถ
อ านวยความสะดวกในการให้บริการรับช าระภาษี โดยการออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บภาษีตามสถาน
ประกอบการและการให้บริการตามศูนย์ประสานประจ าอ าเภอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริการทางด้านภาษี การให้สถานประกอบการเข้ารับช่วง
ด าเนินการจัดเก็บภาษี การพัฒนาฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการวางแผนและติดตามผลส าเร็จ
ของการจัดเก็บภาษีและการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษีโดยการพยายามสื่อสารให้ประชาชนได้
ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดเก็บภาษี เช่นเดียวกับ วลัยพร ชิณศรี และคณะ (2557) กล่าวว่า 
ท้องถิ่นมีความพยายามในการจัดเก็บรายได้และประสบความส าเร็จในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งดูจากการที่
ท้องถิ่นมีสัดส่วนจากรายได้ที่จัดเก็บเองในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดและสามารถจัดเก็บ
รายได้ได้ตามเป้าหมายหรือประมาณการที่ตั้งไว้ โดยมีการออกแบบระบบกลไกในการจัดเก็บรายได้ที่เอ้ือ
ต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการช าระภาษีและการติดตามประเมินผลการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นมีศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้และมีความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้บนพ้ืนฐานของข้อจ ากัด
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ต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้านกระบวนการจัดเก็บภาษีนั้น พบว่า ท้องถิ่นมีความพยายามในการปรับปรุง
กระบวนการท างานด้านการจัดเก็บภาษีหลายแห่งมีการริเริ่มการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ มีการจัดท าแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ประจ าปี เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การให้บริการรับช าระภาษีนอกสถานที่ การออก
หน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือรับช าระภาษีในช่วงวันหยุดราชการการร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการจัดเก็บภาษี 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ท้องถิ่นบางแห่งมีการลดขั้นตอนในการให้บริการช าระภาษีสร้างแรงจูงใจ 
แก่ประชาชนในการช าระภาษีให้ตรงเวลา รวมทั้งการเปิดพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้เสียภาษี ส าหรับ
ข้อจ ากัดในการจัดเก็บภาษีนั้น พบว่า มีอย่างน้อย 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่
ยังคงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมในการจัดเก็บรายได้ ด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่มีฐานภาษีแคบและ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันด้านบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดและขาดการพัฒนาทักษะ 
ความเชี่ยวชาญ และด้านการรับรู้ของประชาชนส่งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายภาษี แนวทางในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการจัดเก็บรายได้ คือ ด้านการบริหารองค์กร ควรมีการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพ่ือให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ด้านโครงสร้าง และกฎระเบียบ ควรมีการ
ปรับปรุงกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้านฐานภาษีควรมีฐานภาษีเพ่ิมขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่ ด้านบุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่สูงยิ่ง และด้านประชาชน 
ควรประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เพ่ือให้ตระหนักและมีความยินดีที่จะจ่ายภาษี  

นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ 
(2553) กล่าวว่าผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ จะต้องด าเนินการ
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เช่น การส ารวจสถาน
ประกอบการค้าน้ ามัน ยาสูบ และสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมทั้งรายเก่าและรายใหม่ รวมถึงการ
รวบรวมปัญหาการจัดเก็บเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
และรายได้จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ต่อปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ เห็นได้จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการบริหารการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่เหมาะสม จากผลการส ารวจและการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 
รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และรายได้จาการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในรอบปี จะสามารถสรุปสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข และวิธีการท าให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และท าให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทั้ง 2 แห่ง มีแนวทางในการปฏิบัติและวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมฯ ที่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึง
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วิธีการท าให้การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่งเป็นที่ยอมรับ
และได้รับความร่วมมือจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องถิ่น และท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บ
รายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของ วาสนา ขอนทอง (2553) พบว่า แนวทาง 
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนมีแนวทางส าคัญ ๆ ได้แก่ การปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้มีความทันสมัย เพ่ือที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทาง
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างมาตรการจูงใจในการให้ประชาชนเต็มใจช าระภาษี เช่น 
การจัดท าโครงการภาษีคืนก าไร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นต้น และจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอย่างน้อยปีละครั้ง จากวิทยากรผู้มีความสามารถเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้และการปฏิบัติงาน 

(2)  การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้ พบว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาจัดองค์การตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ก าหนดส่วนที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บรายได้ คือ ฝ่ายพัฒนารายได้ มีอ านาจในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ และเป็นไปตาม
แนวนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องมีความพร้อม 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านข้อกฎหมาย ด้านบริหารการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษี และ 
ด้านผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือช าระภาษี สอดคล้องกับหลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีไว้ 4 ประการ 
ของ อดัม สมิท (Smith, 1776, p. 19) คือ หลักความเป็นธรรม หลักความแน่นอน หลักความสะดวก 
และหลักความประหยัด ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นพ้ืนฐานที่ใช้ในการศึกษา  
ในปัจจุบัน  

เช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดองค์การตามกรอบ
โครงสร้างตามความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายฝ่ายสวัสดิการ
และบ าเหน็จบ านาญ และฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีอ านาจหน้าที่ต่างกัน 
ส าหรับฝ่ายที่มีส่วนส าคัญในการบริหารการจัดเก็บรายได้คือ ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ เป็นหน่วยงาน
หลักและมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ และเป็นไปตามแนวคิดและวิธีการที่
ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดท าค าสั่งมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชา การจัดท ารายละเอียดผู้ที่อยู่ในข่ายที่จะต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียม เป็นประจ า
ทุกปีทุกราย เป็นต้น 

(3)  การบริหารงานบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้  พบว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้ 
โดยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานและก าหนดให้บุคลากรรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ตั้งแต่การรับบริการช าระภาษี การติดตามเร่งรัดผู้ค้างช าระภาษี การประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย/
ข้อบัญญัติการออกสุ่มตรวจสถานประกอบการ การตรวจสอบเอกสารการน าส่ง ตลอดจนการรายงาน
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ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในทางปฏิบัติช่วงแรกก็มีปัญหาการท างานในพ้ืนที่เนื่องจากมีพ้ืนที่จ านวนมาก ท าให้
บุคลากรเดินทางล าบาก ดังนั้น จึงได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานประจ าอ าเภอ จ านวน 32 แห่ง เพ่ือลด
ภาระของบุคลากรลง นอกจากนี้  มีการสร้างแรงจูงใจในการท างานแก่บุคลากร เมื่อบุคลากรเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติ ก็จะช่วยให้บุคลากรมีก าลังใจในการท างานมากขึ้น อีกประการหนึ่งคือ 
การสร้างความมั่นใจและการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดมาตรการในการช าระภาษีท้องถิ่น  

ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การบริหารงานบุคลากรนั้นฝ่าย
เร่งรัดและจัดเก็บรายได้ อาศัยหลักพันธกิจในการบริหารงานบุคคล โดยก ากับดูแลการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่จึงได้มีการจัดท าข้อบังคับข้าราชการเพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีความ
รับผิดชอบ โดยที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกส านักกองคลังต้องมีความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบมีจิตส านึก มุ่งบริการและให้ค าปรึกษามุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งมีการก าหนดกรอบการบริหารงานบุคลากรเพ่ือเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ การจัดระบบงานและ
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อการท างานและงบประมาณเพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและ 
ความคุ้มค่ามีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการท างาน 
ด้านการจัดเก็บรายได้ รวมถึงมีมาตรฐานก าหนดต าแหน่งงานของแต่ละต าแหน่งในกองคลัง ได้แก่ 
นักบริหารงานการคลัง นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการคลังและเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น  นอกจากนี้ 
ยังพบว่ามีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากรในองค์กร โดยการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และการจัดเก็บรายได้  อบรมหลักสูตร “การเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดเก็บรายได้เพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ” 

(4)  การควบคุมงานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดเก็บรายได้  พบว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการสร้างกลไกควบคุม
งานติดตามประเมินผลนโยบายการจัดการรายได้ และกระบวนการจัดเก็บรายได้เป็นขั้นตอน  
ตามระดับการบังคับบัญชาตามสายงานที่ปฏิบัติงานเป็นประจ า ในแต่ละเดือนจะมีการรายงานผล 
การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ การแสดงฐานะทางการเงินการคลังท้องถิ่น
ประจ าเดือนและก าหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่าง
สม่ าเสมอและเที่ยงธรรมด้วยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีหน่วยตรวจสอบ
ภายในซึ่งจะมีหน้าที่ในการจัดท าการประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการด าเนินงาน 
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ด้านการจัดเก็บรายได้ อีกทั้ง ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือพบปะกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ 
การหารือ หาแนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และสร้างความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

ในขณะที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 29 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ โดยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า  ประจ าปี
งบประมาณ ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพ่ือด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในส่วนราชการที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะส่วน
ราชการที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ คือ ข้าราชการสังกัดกองคลัง ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงาน
และตามติดงานประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและ
พัฒนารายได้ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ เพ่ือให้ทราบถึงขีดความสามารถในการบริหารงาน
และความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่รับผิดชอบในส่วนของการ
จัดเก็บรายได ้

จากผลการศึกษาข้างต้น แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีอ านาจในการ
จัดเกบ็ภาษีจากแหล่งรายได้ตามกฎหมายก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมพบ
กับปัญหาและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ดังที่ วีระศักดิ์ เครือเทพ (2550จ, น. 36-37) ให้ข้อจ ากัดว่า 
1) การบริหารจัดเก็บภาษีอากร (Tax Administration) เป็นผลมาจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขาดระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพท าให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีที่สูง ส่งผลให้ไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหา
ในการบริหารจัดเก็บภาษี ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบุคลากรจ ากัด โดยเฉพาะในงาน 
แผนที่ภาษีและหรืองานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงมีขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่จ ากัดตามไปด้วย (2) ระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่มีการปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ หรือแม้แต่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ท าให้ไม่สามารถติดตามการจัดเก็บภาษีได้
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และ (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสัดส่วนรายได้มาจากเงินอุดหนุนและ 
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้หรือแบ่งให้เป็นหลัก จึงท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นขาดแรงจูงใจในการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น ท าให้ความพยายามในการจัดเก็บภาษีจึงอยู่ในระดับต่ า 2) การยอมรับจากประชาชนในการเสีย
ภาษีอากร (Public Acceptability of Taxation) กล่าวคือ ประชาชนไม่เห็นความส าคัญในการด าเนิน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนส่วนใหญจ่ึงขาดความรู้ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จนส่งผลในด้านลบต่อการยอมรับทางการเมืองที่มีต่อองค์กรเหล่านั้น ส่งผล
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ให้ความเต็มใจในการเสียภาษีท้องถิ่นลดน้อยลง ทั้งนี้ สาเหตุที่ท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ในประเทศไทยจัดเก็บรายได้ได้น้อยหรือมีประสิทธิภาพต่ า ดังที่ สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจีรวัฒน์ 
เจริญสุข (2557) สรุปสาเหตุไว้ 3 ประการ ได้แก่ (1) บุคลากรไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกฎหมายภาษี
จึงไม่สามารถเพ่ิมช่องทางการจัดเก็บภาษี (2) เครื่องมือและเทคโนโลยีไม่เอ้ืออ านวย และ (3) สภาพทาง
เศรษฐกิจของพ้ืนที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมรายได้ภาษี อนึ่ง บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความเข้าใจและ 
การมีส่วนร่วมต่อการจ่ายภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่น โดยเห็นว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นมีความกังวลในเรื่องการติดตามเร่งรัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ว่าจะมี
ผลกระทบกับฐานคะแนนเสียงในพ้ืนที่ 

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเก็บเองต่อรายได้
ทั้งหมดที่น้อยนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีประสิทธิภาพต่ า
เสมอไปดังที ่Darby et al. (2003) อธิบายว่า สัดส่วนรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองที่ต่ า
อาจจะเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการก าหนดอ านาจจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมฯรัฐบาลไม่ควร
ก าหนดให้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากการจัดเก็บรายได้เองทั้งหมด เพราะว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความเจริญที่แตกต่างกัน รัฐบาลจึงมีหน้าที่ในการจัดสรรรายได้ผ่านเงิน
อุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  และการจัดเก็บรายได้เองทั้งหมด
อาจจะท าให้เกิดการแข่งขันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ โดยใช้นโยบายภาษีเพ่ือดึงดูดฐานภาษี
เพ่ือเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้อัตราภาษีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บต่ ากว่าที่ควรจะเป็น 

เมื่อพิจารณาถึงการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องค านึงถึง
แนวทางในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือเป็นไปตามแนวนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เนื่องจากผู้บริหารมีแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ โดยการจัดเก็บรายได้นั้น
ฝ่ายพัฒนารายได้ ในส่วนของบริหารงานคลัง ส านักการคลัง ต้องจัดเก็บรายได้ให้เพ่ิมขึ้นตามนโยบาย
ของรัฐบาลที่ได้ก าหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้ง รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องเพ่ิมข้ึนพร้อมกับจ านวนผู้ประกอบการตามล าดับ ดังที่ Sagoff (2008) อธิบาย
ว่าการบริหารจัดการที่ดีและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า รวมถึงการมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการในการจัดเก็บรายได้ก็เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน (2545)  
ที่อธิบายว่า ผู้บริหารท้องถิ่นต้องบริหารงานภายใต้ตามหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
เป็นต้น ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการกระจายอ านาจกล่าวคือ ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้อง
บริหารงานโดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) โดยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
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จัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งมีความรับผิดชอบ
(Accountability) และสามารถให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ (Public Inspection) (Mahakanjana, 
2012, pp. 137-153; Sagoff, 2008, pp. 227-238)  

ในการบริหารงานด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ของผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง
สอง จะสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้มากน้อยแค่ไหน ปัจจัยที่ส าคัญ
คือความสามารถในการบริหารการคลังท้องถิ่น โดยเฉพาะการบริหารภาษีซึ่ ง Mikesell (2018) 
ได้อธิบายฟังก์ชั่นของการบริหารจัดการภาษีว่าประกอบไปด้วยทะเบียนผู้ เสียภาษี การบริหาร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินภาษี บัญชีรายรับ-จ่ายของผู้มีหน้าที่จ่ายภาษี การควบคุมไม่ให้มีการ
หลีกเลี่ยงภาษี การเร่งรัดภาษี การร้องเรียนหรือการคัดค้านของผู้จ่ายภาษีเป็นส าคัญ และอาจกล่าวได้
ว่าการบริหารจัดการคลังท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมีความจ าเป็น และยังมีบทบาทส าคัญในการ
ท าให้บริหารจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความเป็นอิสระของการบริหารจัดการการคลัง
ท้องถิ่นควรมีอย่างเหมาะสม  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลสรุปของการศึกษาวิจัยสามารถน าเสนอข้อเสนอแนะ 2 ส่วน คือ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     
บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นย่อมมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดนโยบายในการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่น โดยผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทนโยบายในการจัดเก็บรายได้และ 
การบริหารการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น จากกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพบว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ตั้งแต่การให้แนวนโยบายในการจัดเก็บ
รายได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด การก าหนดมาตรการ การก ากับและการติดตามผลของนโยบาย 
ในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรียังพบว่า ผู้บริหารท้องถิ่นมีบทบาทนโยบายในการจัดเก็บ
รายได้ไม่มากนัก หากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางและวิธีการในการจัดเก็บรายได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงต้องมีระบบการบริหาร
การจัดเก็บรายได้ที่เหมาะสมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการกระบวนการบริหาร POLE 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคลากร  
(Leading) และการควบคุมงาน/การประเมินผล (Evaluating) โดยมีลักษณะการบริหารแบบเชิงรุก
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เชิงพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในท้องถิ่น 
ด้วยเหตุนี้ การก าหนดนโยบายและโครงการเพ่ือพัฒนาการบริหารการจัดเก็บรายได้ จึงจ าเป็นที่
จะต้องได้รับการยอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การ
รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เห็นว่าบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งสองแห่ง ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายและมาตรการ 
ในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นอย่างจริงจัง การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นควรระบุเป้าหมายของ 
การน าไปปฏิบัติให้ชัดเจน รวมถึงการติดตามผลนโยบายและมาตรการซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการติด
ผลการด าเนินการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น ท าให้ทราบถึงขีดความสามารถและปัญหาอุปสรรคในการ
จัดเก็บรายได้ท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การบริหารการจัดเก็บรายได้ที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการวางแผน 
การจัดองค์การ การบริหารงานบุคลาการ และการควบคุม/ติดตามประเมินผล ทั้งนี้ จะช่วยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถจัดเก็บรายได้ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป    
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้เป็นเพียงการศึกษาเบื้องต้นใน 2 กรณี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนโยบาย
และการจัดเก็บรายได้เท่านั้น ผู้ที่สนใจควรท าการศึกษาต่อไปเพ่ือให้การจัดเก็บรายได้มีความชัดเจน
และเหมาะสมยิ่งขึ้นเช่นอาจจะเป็นการศึกษาวิจัยที่มีการผสมผสานกันทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
จากกลุ่มผู้บริหารท้องถิ่นท่ัวประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลศึกษาวิจัยได้น าเสนอมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่น
ที่หลากหลาย และสะท้อนกระบวนการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั่วเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบนต้องให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บรายได้ รวมถึงการศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมีการศึกษาวิจัยไม่มาก
นัก จึงควรที่จะสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในแต่ละ
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวไปวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 

ทั้งนี้ การต่อยอดการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายไ ด้
ในอนาคตจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารท้องถิ่นต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกันกับบทบาท
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ของผู้บริหารท้องถิ่นในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น บทบาทนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องมีการปรับบทบาทให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นส าคัญ 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างส าหรับงานวิจัย 
เรื่อง “การศึกษาบทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อผู้วิจัย  นายสุพัฒน์จิตร ลาดบัวขาว 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สัมภาษณ์ กรุณาเล่าประวัติส่วนตัวโดยย่อดังต่อไปนี้   

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................ ....................................................................   
ต าแหน่ง...................................................... ........................................................................................... 
ที่อยู่ ภูมิล าเนาเดิม/ปัจจุบัน………….......................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.....................................อาย.ุ............ปี สถานภาพ...................จ านวนบุตร.............คน  
ประวัติการศึกษา.............................................................................................................. ......................  
อาชีพ/การท างาน..................................................................................................................................  
รายได้.....................................................................................................................................................  
วันเดือนปีที่สัมภาษณ์.......................................................... ...................................................................   
เริ่มการสัมภาษณ์ เวลา......................................... น. จบการสัมภาษณ์ เวลา................................. น. 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ 

ในมุมมองของท่าน บทบาทนโยบายในการจัดเก็บรายได้เป็นอย่างไร ท่านมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบายในการจัดเก็บรายได้อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ท่านมีความพยายามในการก าหนดนโยบายและมาตรการในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรมีอ านาจในการจัดเก็บภาษี /ค่าธรรมเนียม 
จากประเภท ที่นอกเหนือจากที่จัดเก็บอยู่เดิมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ท่านมีบทบาทส าคัญในการผลักดันอย่างไร ต่อประเด็นการจัดเก็บได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความพยายามในการออกข้อบัญญัติและ
มาตรการรด้านภาษีหรือค่าธรรมเนียม เพื่อจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม หรือการจัดเก็บรายได้อ่ืน ๆ 
อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ท่านมีวิธีการในการสร้างความมั่นใจและการยอมรับแก่ประชาชนในท้องถิ่น ในการเสียภาษี
อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ตามความเห็นของท่าน มีแนวทางในการปฏิบัติและวิธีการในการจัดเก็บรายได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ท่านมีข้อเสนอแนะในประเด็นอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยชิ้นเพ่ิมเติมหรือไม่อย่างไร 
นอกเหนือจากประเด็นค าถามหลักข้างต้น 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ 

การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การวางแผนการบริหารจัดเก็บรายได้ เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การจัดองค์การในการบริหารการจัดเก็บรายได้ เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การบริหารงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- การควบคุมงาน/ติดตามประเมินผลการจัดเก็บรายได้ เป็นอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
ขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ผู้บริหารท้องถิ่นระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนโยบายของ 
ผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ชื่อ-สกลุ ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น วันที่สัมภาษณ์ 

ระดับผู้บริหารท้องถิ่น 
1  ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี 

 
น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ด
นครราชสีมา 

 
27 สิงหาคม 2561, 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

2  วิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 11 พฤศจิกายน 2561 
3  อุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชลบุรี 
11 พฤศจิกายน 2561 

4  มณฑา บุญวิสุทธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 11 พฤศจิกายน 2561 

ระดับหัวหน้าหน่วยงาน 
5  อนุตรา มาลัยเปีย 

 
นักวิชาการคลังช านาญการ รักษาการ 
ในต าแหน่งหัวหน้า ฝ่ายพัฒนารายได้  
ส่วนบริหารงานคลั ง  ส านั กการคลั ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
20 พฤษภาคม 2561, 
27 สิงหาคม 2561, 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

6  วิมลศรี สกุลณมรรดา ผู้อ านวยการส านักการคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

27 สิงหาคม 2561, 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

7  อุไรวรรณ ภัทรปิติพล ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

27 สิงหาคม 2561, 
1 กุมภาพันธ์ 2562 

8  เมตตา โสตะ ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี 

11 พฤศจิกายน 2561,  
27 พฤศจิกายน 2561,  

5 มีนาคม 2562 
9  น้ าเพชร เพชรพลอย หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กอง

คลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
11 พฤศจิกายน 2561 
27 พฤศจิกายน 2561,  

5 มีนาคม 2562 

ระดับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บ
รายได้ 
10  นวรัตน์ ยื่นแก้ว 

 
 
เจ้าพนักงานการคลังช านาญการ ส านัก
การคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

 
 

1 กุมภาพันธ์ 2562 

11  ชญานิษฐ์ เกษสาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 กุมภาพันธ์ 2562 
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ชื่อ-สกลุ ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น วันที่สัมภาษณ์ 

นครราชสีมา 
12  อัจฉรา แสงไสว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

ส านักการคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา 

1 กุมภาพันธ์ 2562 
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หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล สุพัฒน์จิตร ลาดบัวขาว 
ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์   

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558 
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