
Ref. code: 25595703011329OYZ

 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการจดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี
 
 

โดย 
 

นางวาสนา เมธาวรากุล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595703011329OYZ

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  

อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี 
 
 

โดย 
 

นางวาสนา เมธาวรากุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)  

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



Ref. code: 25595703011329OYZ

 

FACTORS AFFECTING LOCAL DEVELOPMENT TAX COLLECTION 
OF NONGPLING SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

NONGKHAE DISTRICT OF SARABURI PROVINCE 
 
 

BY 
 

MRS. WASANA METHAWARAKUN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF    
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF                                    

MASTER OF POLITICAL SCIENCE (POLITICS AND GOVERNMENTS) 
PROGRAM IN POLITICS AND GOVERNMENTS FOR EXECUTIVE 

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE  
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





Ref. code: 25595703011329OYZ

(1) 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี 

ชื่อผู้เขียน นางวาสนา เมธาวรากุล 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย การเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ 
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 
          
            การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค  
จังหวัดสระบุรี และ 2. เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในการจัดเก็บภาษีบ า รุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษา ได้แก่ 1. หัวหน้างานจัดเก็บรายได้และ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 2. ผู้ประกอบการห้องเช่าจ านวน 25 ราย ผู้ประกอบการ
ปั๊มน้ ามันจ านวน 1 ราย ผู้ประกอบการร้านค้าจ านวน 5 ราย ผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวน 2 ราย 
เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบปลายเปิด  

 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีดังนี้คือ  

                 1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษีในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผลกระทบมากที่สุดและเห็นว่าอัตรา
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี เป็นอัตราที่สูงเกินไปและต้องเสียภาษี
ซ้ าซ้อน เนื่องจากว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่นั้นมักจะท างานเป็นมนุษย์เงินเดือนมาก่อนซึ่ง
เงินเดือนที่ได้รับมานั้นได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว และน าเงินที่ได้จากการท างานมา
ประกอบธุรกิจส่วนตัวยังต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซ้ าอีก  
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              2. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จากการศึกษาวิจัยท าให้พบว่าองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดประชุมเรื่องการช าระภาษีให้กับ
ตัวแทนชุมชนเพ่ือกระจายข่าวไปสู่ประชาชนแต่ก็ไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายไม่ได้อาศัย
อยู่ในพ้ืนที่นั้น ส่วนป้ายประชาสัมพันธ์มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชนเท่านั้น  บางป้ายถูก
ต้นไม้บัง บางป้ายช ารุด แต่ก็มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้
ประชาชนไปช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
 3. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยพบว่าทาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดท ารูปแบบแสดงรายการ
ช าระภาษีที่เข้าใจยากและกรอกข้อมูลค่อนข้างยาก ไม่มีตัวอย่างการกรอกข้อมูล เอกสารที่ใช้ยื่นภาษี
มีจ านวนมากและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงขาดการท าระบบการเก็บรวบรวมประวัติของผู้
เสียภาษ ี

 4. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยพบว่าองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการช าระ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่นไว้ให้ผู้เข้ามาใช้บริการ มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับช าระภาษีไว้ตลอดเวลา ส่วน
สถานที่จัดเก็บนั้นคับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ มีตู้เก็บเอกสารจ านวนมากเกินไป ส่วนเจ้าหน้าที่รับ
ช าระภาษีมีอัธยาศัยดี มีน้ าดื่มให้บริการ  
 5. ปัจจัยเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัย
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงจะมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายในการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่นเพราะผู้บริหารระดับสูงบางสมัยจะยึดหลักการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายก าหนด 
บางสมัยจะยึดหลักความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีคือ ผู้ที่มีรายได้มากก็เสียมาก มีรายได้น้อยก็เสียน้อย 
ส่วนประชาชนผู้เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงบางส่วนมีความคิดเห็นว่าการ
จัดเก็บภาษีจะมากหรือน้อยควรค านึงถึงความเจริญของชุมชนเป็นหลักชุมชนใดที่มีความเจริญมากก็
ควรเก็บมากชุมชนใดที่มีความเจริญน้อยก็ควรลดหลั่นการจัดเก็บภาษีลงไป 

   6. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จากการที่ได้ศึกษาวิจัยพบว่าเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการศึกษาหาข้อมูลด้านกฎหมายภาษีบ ารุงท้องถิ่นใหม่ ๆ อยู่
เสมอ รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสีย
ภาษใีนปีงบประมาณและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บ
อยู่เป็นประจ า พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น   
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มีผลกระทบ, การจัดเก็บภาษ,ี ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
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ABSTRACT 

 
This study aimed to investigate 1) factors affecting local development tax  

collection of Nongpling Subdistrict Administrative Organization, Nongkhae District of 
Saraburi Province, and 2) possibilities of improving the local development tax 
collection efficiency. The sample of this study were 1) Head of local development 
tax collection and officer working at Nongpling Subdistrict Administrative 
Organization, and 2) 25 apartment owners, petrol station owner, 5 local shop owners, 
and 2 food stall owners. The instrument was the open-ended questionnaire. 

                    The result showed that the factors affecting local development tax 
collection of Nongpling Subdistrict Administrative Organization were as follows. 

1. The clear understanding concerning local development tax collection 
was the most effecting factor. The rate of property tax which needs to be collected 
at 12.5 percent each year was considered too high since most of the property 
owners formerly were the salary people who must have already paid income tax 
annually. This is an unnecessary tax collection policy. 
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2. The second affecting factor was the dimension of public relations and  
communication. There were lacks of tax collection knowledge guidance in some 
area. Moreover, the signs as tools of presenting news and policy were broken and 
hidden by trees. Technological tools should be approached as an effective way of 
public relations and news dissemination. 

3. The next factor was the problem of document. This organization has  
been providing unclear and difficult information stated in the form and document 
regarding tax collection. There was no example of those forms completion, and the 
documentation was also not effective.  

4. The factor of tax collection process and personnel were also found.  
The strong point was that there were enough officers who are ready and service-
minded to give information to the people. Drinking water was available. However, the 
office was still uncomfortable. The light was not bright enough and the service 
counter was too high that the customer cannot see the officer. There were also 
unnecessary file cabinets in the office. 

5. Discontinued policy of local tax collection was also one of the factors.  
The study found that the administrative members will rely on the rate imposed 
through law. Some year’s policy required the people to pay tax in accordance with 
their income. Those who have high income will pay higher than the people who 
have low income. Nevertheless, the local people see that the tax collection must 
rely on the community growth. This means that the high rate of tax collection can 
be higher if the community is well developed. 

6. The last factor was the officers’ knowledge on the rule of local tax  
collection. The study showed that the officer of this organization would always study 
new information and policy regarding the local development tax. Another good point 
of the officers was that they understand the annual audit process. Practical trainings 
were often held in order to develop the officers’ duty performance.  
 
Keywords: Affecting Factor, Tax Collection, Local Development Tax.  
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กิตติกรรมประกาศ 
           
 การค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การ 
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากผู้ศึกษาวิจัยได้รับความช่วยเหลือในการให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า
จากบุคคลหลายท่านดังนี้ 
      ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ติระสังขะ อาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ พานแก้ว กรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และให้ข้อคิดเห็นในการค้นคว้าอิสระ
อย่างเต็มทีจ่ึงท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

        ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์ทุกคนที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อ
ประสานงานและให้ค าแนะน าในการท าการค้นคว้าอิสระเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเจ้ าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิงทุกคนที่ได้กรุณาให้ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

         สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัวของผู้ศึกษาวิจัยที่เห็น 
ความส าคัญของการศึกษา ตลอดจนเป็นก าลังใจที่ส าคัญอย่างยิ่งของผู้ศึกษาวิจัยตลอดมาจนท าให้ 
การค้นคว้าอิสระส าเร็จได้ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
 

นางวาสนา เมธาวรากุล  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่

เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปีพุทธศักราช 2535 กระแสการปฏิรูปการเมืองได้ก่อตัวขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองในหลาย ๆ ด้าน และด้านหนึ่งคือการเรียกร้องให้
มีการกระจายอ านาจจึงได้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพุทธศักราช 2537 ซึ่งประกาศใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2537 และมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พุทธศักราช 2538  โดยสาระส าคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวคือ การ
ยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปีเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าปีละ 150,000 บาท และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช 2537 มาตรา 74 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและบทบาทในการหา
รายได้เป็นของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถจัดเก็บภาษีได้ 
โดยใช้พระราชบัญญัติต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีป้าย 
และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 

การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นเป็นรายได้หลักของเงินงบประมาณมีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการน าไปจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น พร้อมทั้งมีความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต แต่การที่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ๆ จะ
สามารถพัฒนาได้ดีหรือไม่เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับรายได้ว่ามีเพียงพอเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่ง
รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถือเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การ
จัดเก็บภาษีนั้นตรงตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเร่งปรับปรุง
และพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมายและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ในการพัฒนานี้
จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลาย ๆ ด้านที่จะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพได้ เช่น ปัจจัย
ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีส่วนท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่พนักงาน ปัจจัยด้านความรู้เกี่ ยวกับ
กฎระเบียบภาษีส่วนท้องถิ่นของผู้เสียภาษี ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยด้านเอกสาร
การยื่นภาษีบ ารุงท้องถิ่น และปัจจัยด้านการบริการและประชาสัมพันธ์ 
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1.2 ค าถามวิจัย 
 

ปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญ ๆ ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
                1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
  1.3.2 เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
ให้มีประสิทธิภาพ 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
1.4.1 ขอบเขตในด้านพ้ืนที่ของการศึกษาวิจัย ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้

ท าการศึกษาวิจัยที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์
บุคคลดังต่อไปนี้ 

          1.4.2.1 ผู้อ านวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
  1.4.2.2 ผู้ประกอบธุรกิจในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ปั๊มลอยและปั๊มหยอดเหรียญ 5 ราย ผู้ประกอบการบ้านเช่า 25 ราย ร้านค้า 5 
ราย ร้านซ่อมรถ 1 ราย ร้านอาหาร 2 ราย 

 
1.5 ค าจ ากัดความในการวิจัย 

 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดค าจ ากัด
ความในการศึกษาวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่ งที่ เกิดขึ้นภายใต้นโยบายการกระจายอ านาจการปกครองขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล โดย
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พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลในด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ใน
เขตต าบลได้ด้วยตนเอง 
 2. ปัจจัย หมายถึง องค์ประกอบที่ส่งผลส าเร็จต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 นี้ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่พนักงาน ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบภาษที้องถิ่นของผู้เสียภาษี  ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยด้านเอกสารการ
ยื่นภาษีบ ารุงท้องถิ่น และปัจจัยด้านการบริการและประชาสัมพันธ์ 
 3. ภาษีบ ารุงท้องถิ่น หมายถึง เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลเรียกเก็บจากประชาชนที่
มีทรัพย์สินอยู่ในส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการบ ารุงและพัฒนาท้องถิ่นประกอบไปด้วยภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีป้าย และภาษีบ ารุงท้องที่ อากรฆ่าสัตว์ 

4. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากภาษีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
อย่างอ่ืนกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น 

5. ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากการแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ
ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอ่ืนเพ่ือหา 
รายได้ไม่ว่าจะแสดงโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือ
ท าให้ปรากฏโดยวิธีอ่ืน ๆ 

6. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หมายถึง ความสามารถในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบ ารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

7. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เจ้าหน้าที่จ้าง
ตามภารกิจ เจ้าหน้าที่ทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการจัดเก็บภาษีสังกัดส่วนการคลังขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

8. การจัดเก็บรายได้ หมายถึง การรับช าระภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง 
ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 

 
 
 
 

 
 



Ref. code: 25595703011329OYZ

4 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

1.6.2 ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ให้มีประสิทธิภาพ  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความหมายของภาษีบ ารุงท้องถิ่น 

 
 ภาษีบ ารุงท้องถิ่น เป็นภาษีที่ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บ ได้แก่ ภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้ายและภาษีบ ารุงท้องที่1 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการจัดเก็บภาษี 
 

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในท้องถิ่นให้ดีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ด้วยการจัดท าบริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน
หนทาง ระบบความปลอดภัย การบริการด้านสาธารณสุข การบริการด้านการศึกษาระดับปฐมภูมิ
(เตรียมอนุบาลก่อนวัยเรียน)  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้องจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพ่ือน า
รายได้มาพัฒนาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้เสียภาษีอาจไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการเสียภาษีของ
ตนเอง จนในบางครั้งท าให้ผู้เสียภาษีรู้สึกว่าตนไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพราะเห็นว่าการจัดเก็บ
ภาษีไม่เป็นธรรมหรือไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาจากการเสียภาษีหรืออาจรู้สึกว่าส่วน
ราชการหรือข้าราชการมักเกี่ยวพันกับเส้นสายหรือการเลือกปฏิบัติและข้ันตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน 

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี2 Adam Smith นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ ซึ่ง
ถือเป็นบิดาแห่งการภาษีอากร ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Wealth of National เมื่อปี ค.ศ. 1776 ว่า
หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า Adam 
Smith’s Canons ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

1. ต้องให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี โดยจะต้องยึดหลักว่าผู้ที่มีรายได้มากควร
จะต้องเสียภาษีมาก คนมีรายได้น้อยควรเสียภาษีน้อย ตามก าลังความสามารถในการช าระภาษี 
(Ability to Pay) ของแต่ละคน 

                                           
1สนทยา เรืองหิรัญ, “ภาษีบ ารุงท้องถิ่น,” http:www.dusit.ac.th (สืบค้นเมื่อวันที่ 12 

เมษายน 2560). 
2Jintana Somsai, “ภาษีอากร,” http:www.thaiblogonline.com/taxrdkhonkaen. 

blog?PostID=43043 (สืบค้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560). 
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2. ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บให้รัดกุมและแน่นอน เช่น ผู้เสียภาษีจะต้อง
ช าระภาษีเมื่อใด ที่ไหน  ถ้าผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยงหรือล่าช้าจะต้องได้รับโทษอย่างไร เป็นต้น 

3. ต้องอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีมากที่สุด เช่น ควรก าหนดช่วงเวลาในการ
ช าระภาษีให้นานพอสมควร เพ่ือให้โอกาสแก่ผู้เสียภาษีและควรใช้วิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน คือมิ
ให้ผู้เสียภาษีเกิดความเบื่อหน่ายหรือให้ผ่อนช าระได้ในกรณีที่ต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

4. ต้องถือหลักการจัดเก็บในอัตราต่ าแต่เก็บได้มากและทั่วถึงดีกว่าที่ จะเก็บในอัตราสูง
แต่เก็บไดน้้อยเนื่องจากเก็บเฉพาะคนที่มีรายได้มาก อีกประการหนึ่งก็คือการเรียกเก็บภาษีในอัตราสูง
ย่อมเป็นการยั่วยุให้ผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกเสียดายเงินและพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  

โดยสรุปแล้วการจัดเก็บภาษีอากรที่ดีต้องอาศัยหลักการดังต่อไปนี้ 
1. หลักความยุติธรรม การเสียภาษีอากรควรค านึงถึงขีดความสามารถ หรือรายได้ของ 

ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีเป็นหลัก เช่น คนที่มีรายได้มากเสียภาษีมาก คนที่มีรายได้ 
น้อยเสียภาษีน้อยหรือไม่เสียเลย คนที่มีรายได้เท่าเทียมกันควรเสียเท่ากัน 

2. หลักความแน่นอน  เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่การเก็บภาษีจะต้องมีความแน่นอน เพราะ 
ผู้ประกอบการและประชาชนผู้เสียภาษีจะได้ใช้ในการวางแผนเกี่ยวกับภาษีของตนเอง ความแน่นอน 
นั้นต้องแน่นอนในเรื่องดังต่อไปนี้ 

2.1 เวลาที่ต้องเสียภาษี หมายความว่า การเสียภาษีอากรจะต้องมีก าหนดเวลาที่
แน่นอนว่าต้องช าระเมื่อไหร่ เช่น ต้องแบบแสดงรายการค้าภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ภาษีเงิน
ได้หัก ณ. ที่จ่ายให้น าส่ง ณ. ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตท้องที่ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน เป็นต้น 

2.2 วิธีการเสียภาษีควรก าหนดให้ผู้เสียภาษีทราบว่าเงินประเภทใด เสียภาษี
อย่างไร 

2.3 จ านวนภาษี ควรก าหนดอัตราภาษีที่จะต้องเสียให้แน่นอน เงินรายได้เท่าใด
อยู่ในเกณฑ์จะต้องเสียภาษีเงินได้หรืออยู่เกณฑ์จะต้องเสียในอัตราเท่าใด หรือจะต้องเสียอย่างน้อย, 
อย่างมากเป็นจ านวนเท่าใด 

3. หลักความสะดวก ภาษีทุกชนิดควรให้ความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีทั้งวิธีการ เวลา และ 
สถานที่ที่ต้องเสียภาษี เช่น สามารถยื่นแบบรายการผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถช าระภาษีได้ผ่านที่ท า
การไปรษณีย์ ธนาคาร หรือร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 

4. หลักความประหยัดและมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บภาษีให้น้อยที่สุด โดยพิจารณาท้ังจากผู้จัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษ ี

5. หลักการอ านวยหารายได้  (Productivity)  การเก็บภาษีอากรจากประชาชนควร
จัดเก็บเฉพาะประเภทที่สามารถท ารายได้ได้ดีไม่ควรจัดเก็บภาษีหลายประเภทมากเกินไป การที่ภาษี
อากรจะผลิตรายได้ให้มากน้อยเพียงใด นอกจากอัตราภาษีข้ึนอยู่กับเงื่อนไข 2 ประการคือ 
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 5.1 ลักษณะของฐานภาษี ได้แก่ ฐานกว้าง คือภาษีอากรที่จัดเก็บครอบคลุมถึงผู้
เสียภาษีอากรจ านวนมาก หรือมีกิจการที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีจ านวนมากย่อมสามารถจัดเก็บได้
มากกว่าภาษีอากรที่มีฐานแคบ 
 5.2 ขนาดของฐานภาษี ได้แก่ การที่เก็บภาษีจากฐานที่มีขนาดใหญ่คือ เก็บได้
เป็นจ านวนมากจากผู้เสียภาษีแต่ละรายแม้ผู้เสียภาษีดังกล่าวจะมีจ านวนน้อยก็สามารถเก็บภาษีได้
มาก 

6. หลักความยืดหยุ่น การเก็บภาษีอากรควรมีความยืดหยุ่นตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น เมื่อเศรษฐกิจของประเทศดีประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น รัฐอาจเพ่ิม
ภาษมีูลคา่เพ่ิมจาก 7% เป็น 10% เป็นต้น 

7. หลักการยอมรับของประชาชน การเก็บภาษีอากรที่ดีนั้นประชาชนจะต้องยอมรับ
และยินดีที่จะเสียภาษีมากกว่าการหลีกเลี่ยง 

8. หลักการบริหารที่ดี วิธีการในการจัดเก็บภาษีอากรนั้นควรจัดเก็บอย่างมีหลักเกณฑ์ที่
รดักุม มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและสามารถควบคุมการหลีกเลี่ยงภาษีอากรได้อย่างดี 

ผู้ศึกษาขอสรุปว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักการภาษีอากรนั้น ต้องมีความเป็นธรรมกับผู้เสีย
ภาษีทุกคนในสังคม โดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ปล่อย
อ านาจให้เจ้าหน้าที่มากเกินควร พร้อมกันนั้นระบบภาษีจะต้องมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย มี
นโยบายในการจัดเก็บที่แน่นอน ช่องทางในการช าระภาษีต้องสะดวก รวดเร็ว และหลักการจัดเก็บ
ภาษีท่ีมปีระสิทธิภาพนั้นควรมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน้อยที่สุด ทั้งในส่วนของส านักงานและผู้เสีย
ภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษี พร้อมกันนั้นหลักการของภาษีอากรที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 

 
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีคือ การจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยเสีย

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการน้อยที่สุด ลักษณะของความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรมี
ความส าคัญ เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากรนั้นเปรียบเสมือนต้นทุนอย่ างหนึ่ง หากมีต้นทุน
สูงก็จะท าให้ได้ก าไรน้อยลง ซึ่งก็ความหมายของประสิทธิภาพในการจัดเก็บต่ า ซึ่งค าว่า  
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“ประสิทธิภาพ” นั้นได้มีผู้ ให้ความหมายต่าง ๆ ไว้ดังนี้3 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “ประสิทธิภาพ" หมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดผล
ในงาน ซึ่งสอดคล้องกับสารานุกรมเว็บ (Wepter’s Encyeclopedia unabridged Dictionary of 
English Language)  ให้ความหมายของ ประสิทธิภาพไว้ว่าเป็นความสามารถในการปฏิบัติงาน 
(Competency in Performance) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ4 กล่าวว่าประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นความสามารถใน
การบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าสุด กล่าวคือใช้วิธีการ (Mean) ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมาย (Goal) คือประสิทธิผลหรือให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้สูงสุด 
ประสิทธิภาพจะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) โดยมี
เป้าหมายที่จะใช้ต้นทุนของทรัพยากรที่ต่ าที่สุด ถ้าองค์กรได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นจากปัจจัยน าเข้าจ านวน
เดิมแสดงว่ามีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ในท านองเดียวกันถ้าองค์กรใดได้ผลผลิตเท่าเดิมจากปัจจัยน าเข้าที่
ลดลงแสดงว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้เช่นเดียวกัน ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต้องใช้ต้นทุนต่ าที่สุดซึ่ง
หมายความว่าไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรมาก    

วีรศักดิ์ เครือเทพ ได้กล่าวว่าการวัดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี หมายถึง การ
ประเมินต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากร โดยทั่วไปต้นทุนค่าใช้จ่ายของการจัดเก็บภาษี
อากร ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้5 

1. ค่าใช้จ่ายของหน่วยจัดเก็บภาษีท่ีใช้ไปในการจัดเก็บภาษี คือ ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 
จัดเก็บภาษีที่ใช้ในการด าเนินการจัดเก็บภาษีอากรแต่ละประเภท การวัดประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย 

                                           
3เพ็ญนภา ยันต์ชมพูล, “กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล กรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต,
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554), 6-8. 

4ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ อ้างถึงใน วาสนา ขอนทอง, “แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร,” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร, 2553), 25-27. 

5วีรศักดิ์ เครือเทพ อ้างถึงใน สมฤทยั มานิตย์, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสิงห์บุรี,” (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต, วิชาเอกการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 
2554), 13-14. 
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ประเภทนี้จะพิจารณาจากอัตราส่วนร้อยละของค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐใช้ไปในการจัดเก็บภาษี 
อากรต่อรายได้จากภาษีอากรที่จัดเก็บได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บต่อจ านวนเจ้าหน้าที่  เป็นต้น โดย
หลักการแล้วหากอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีต่อรายได้ภาษียิ่งต่ ามากเท่าไหร่ย่อมหมายความว่า
การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพมากเท่านั้น 

2. ค่าใช้จ่ายของบุคคลที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการช าระภาษี คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของผู้มี
หน้าที่เสียภาษีอากรที่ต้องเสียไปเพ่ือการเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายประเภท
นี้ไม่นับรวมกับภาษีอากรที่ต้องจ่ายไป ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้แก่ ค่าจ้างที่ปรึกษากฎหมาย ค่าเดินทาง
ไปเสียภาษีอากร ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นภาษี และนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความไม่สะดวก ความไม่พอใจ  ค่าเสียเวลาหรือค่าเสียโอกาสของ
ประชาชนที่จะต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมายด้วยเช่นกัน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรก็คือ6 
การจัดเก็บภาษีอากรให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่มีการรั่วไหล โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ลักษณะ
ความมีประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากรมีความส าคัญ เพราะค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากร 
เปรียบเสมือนเป็นการใช้ปัจจัยการผลิตหรือทรัพยากรอย่างหนึ่ง ซึ่งหากค่าใช้จ่ายมากเกินไปอาจ 
ได้รับประโยชน์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกรณีที่น าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน การจัดเก็บภาษีอากรที่มี 
ประสิทธิภาพย่อมจะมีผลทางด้านต่าง ๆ เช่น สนับสนุนให้ระบบภาษีมีความเป็นธรรม รัฐมีรายได้ 
มากขึ้นอันเป็นการลดภาระด้านการขาดทุนและการได้เงินมาพัฒนาหรือใช้จ่ายในด้านต่าง  ๆ มาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่จะถือว่าการจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพไม่นั้น จ าเป็นต้องมีเครื่องชี้วัด
(Indicator) หรือมาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือก าหนดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรมี 3 วิธี ดังนี้ 

1. วัดจากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ (Cost of Collection) ซึ่ง อดัม สมิธ ถือว่าหลักการ
จัดเก็บภาษีท่ีดีควรประหยัด โดยค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บควรจะต่ าไม่ใช่เก็บภาษีได้มากแต่ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บมากด้วยเช่นนี้อาจท าให้เงินรายได้ภาษีอากรน้อยลง  โดยทั่วไปแล้วการวัดประสิทธิภาพ
ของการบริหารภาษีอากรตามวิธีนี้มีแนวปฏิบัติโดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีที่เก็บไว้ 
ถ้าอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายต่อภาษีที่เก็บได้ต่ าก็แสดงว่าการเก็บภาษีนั้นมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ดีมี
ข้อสังเกตว่าการที่ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บที่ต่ านั้นอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น รัฐบาลจ้าง
เจ้าหน้าที่เป็นจ านวนน้อย หรือรัฐบาลอาจจะจ้างเฉพาะบุคคลที่มีการศึกษาน้อยโดยให้ค่าจ้างหรือ
เงินเดือนต่ า 

                                           
6วาสนา ขอนทอง, “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร,”, 28-29. 
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2. วัดจากรายได้ที่เก็บได้จริงกับรายได้ที่ควรจะได้ วิธีนี้เราจะต้องค านวณว่าในการเก็บ
ภาษีอากรแต่ละประเภท ถ้าจะจัดเก็บให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยควรได้รายได้เท่าไร แล้วเปรียบเทียบ
รายได้ที่จะได้จริงของภาษีประเภทนั้น ๆ กับรายได้ที่ควรจะได้ ก็จะท าให้เรารู้ว่าการบริหารการ
จัดเก็บภาษีนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

3. วัดจากค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีอากรในการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliace Cost) 
ตามวิธีนี้จะถือว่าเป็นหลักการเก็บภาษีอากรที่ดีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูง ควรเป็นภาษีที่ผู้เสีย
ภาษีเสียค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายต่ า กล่าวคือ ภาษีที่มีประสิทธิภาพควรเป็นภาษีที่ง่าย มี
ข้อความชัดเจนและสะดวกแก่ผู้เสียอากรที่จะปฏิบัติตาม โดยไม่ต้องปรึกษาทนายความที่มีชื่อเสียง
ด้านตีความกฎหมาย หรือการจ้างนักบัญชีที่มีชื่อเสียงมาพิจารณารูปแบบบัญชีที่นักกฎหมายภาษี
อากรระบุไว้ 

ผู้ศึกษาขอสรุปว่า ประสิทธิภาพหมายถึง การท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตามให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่ต่ าที่สุด เพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดหรือใช้ทรัพยากรเท่าเดิมแต่ได้
ผลประโยชน์มากกว่าเดิม ในกรณีของประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีนั้นค่าใช้จ่ายของผู้เสียภาษีอากร
และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บต้องต่ าที่สุดจึงจะท าให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บสูง 

 
2.4 วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี7 

 
ในการบริหารประเทศรัฐบาลจ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก เมื่อรัฐจ าเป็นต้องใช้เงินรัฐจึง

ต้องมีรายรับหรือรายได้ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่นั้นมาจากการเก็บภาษี ดังนั้นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการ
เก็บภาษีคือ เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐ อันเป็นจุดมุ่งหมายโดยตรงและเป็นวัตถุประสงค์
หลัก ซึ่งโดยทั่วไปวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีท่ีส าคัญ 6 ประการคือ 

1. การเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ของรัฐ ในสมัยก่อนภาระหน้าที่ของรัฐบาลอยู่ใน
วงจ ากัดมีหน้าที่เฉพาะการรักษาความสงบภายในประเทศจากการรุกรานของศัตรูภายนอกประเทศ
เท่านั้น แต่ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สมัยเทคโนโลยี รัฐบาลของทุกประเทศมีภาระหน้าที่เพ่ิม
มากขึ้น ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินในการบริหารงานตามหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วง ซึ่ง
แหล่งที่มาของรายได้รัฐบาลที่ส าคัญคือ รายได้จากภาษีอากรซึ่งเป็นรายได้ที่ส าคัญของประเทศ โดย
ภาษีอากรที่จะท ารายได้ดีจะต้องเป็นภาษีที่มีความยืดหยุ่นพอสมควร สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

                                           
7ภาวดี เกิดทุ่งยั้ง, “การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ

ภาษีบ ารุงท้องที่ เปรียบเทียบกับร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 9-12. 
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สถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะเช่นไรก็สามารถท ารายได้ให้แก่รัฐบาลได้
อย่างสม่ าเสมอ 

2. ภาษีอากรเพ่ือใช้ในการกระจายรายได้ให้เป็นธรรม เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการ
กระจายรายได้ของประชาชาติให้เป็นธรรม เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างรายได้ของคนรวยกับคนจน
นั้น ควรเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของรัฐบาลเพราะหากการกระจายรายได้เป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมแล้ว 
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง ความตึงเครียดและความระส่ าระสายในสังคมได้ โดยการกระจายรายได้ให้
เป็นธรรม อาจอยู่ในรูปของการจ่ายเงินสวัสดิการแก่ครอบครัวที่ยากจน หรือการจัดสินค้าและบริการ
ให้คนจนได้ใช้ในราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต โดยรัฐให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ 
การที่รัฐมีหน้าที่ในการใช้จ่ายเงินเพ่ือการกระจายรายได้ประชาชาติให้เป็นธรรมเช่นนี้ ท าให้ รัฐ
จ าเป็นต้องมีรายได้และแหล่งรายได้ท่ีส าคัญคือ ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บได้ นอกจากนี้แล้วภาษีอากร
ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมในตัวของมันเองได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่เป็นโครงสร้างอัตราภาษีนั้น เป็นอัตราโครงสร้างภาษีแบบก้าวหน้า แต่อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างอัตราภาษีที่มีการเก็บภาษีอากรจากผู้มีรายได้มากในอัตราสูง อาจส่งผลเสียในเรื่องของ
ความกระตือรือร้นในการท างานของผู้เสียภาษีได้กล่าวคือ ผู้เสียภาษีอาจหมดก าลังใจในการท างาน มี
ความปรารถนาที่จะท างานลดลงเพราะผู้เสียภาษีเกิดความรู้สึกว่าการหารายได้ที่เพ่ิมขึ้นท าให้ตัวเอง
ต้องเสียภาษีเพ่ิมมากข้ึนไปด้วย 

3 เพ่ือการช าระหนี้สินของรัฐ นโยบายทางการเงินการคลังในปัจจุบัน ท าให้รัฐบาลต้อง
ใช้จ่ายเงินจ านวนมากในการพัฒนาประเทศหรือลงทุนสร้างปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ (Infrastructure) ไว้รองรับความเจริญอันเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญมากเพราะการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้นั้น จ าเป็นต้องมี
หลักฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงโดยการลงทุนที่เก่ียวกับการปูพื้นฐานทางเศรษฐกิจได้แก่ การสร้างถนน 
สร้างเขื่อน ท่าเรือและพลังงานต่าง ๆ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเก็บ
ภาษีจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือน าไปช าระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยที่ได้กู้ยืมมาลงทุน 

4. ภาษีอากรเพ่ือการควบคุม ภาษีอากรเป็นการบังคับเก็บจากเอกชนจึงท าให้เอกชนมี
ทรัพยากรเหลือเพ่ือการบริโภคลดลงไปซึ่งสามารถน าภาษีอากรบางชนิดมาใช้ประโยชน์ในการได้ดังนี้ 

4.1 เพ่ือควบคุมการบริโภค เนื่องจากรัฐบาลไม่ประสงค์จะให้ประชาชนบริโภค
สินค้าบางอย่างจึงต้องเก็บภาษีในอัตราสูงเช่น สินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ 

4.2 เพ่ือควบคุมธุรกิจ โดยใช้ภาษีในการสนับสนุนหรือจ ากัดการลงทุนในธุรกิจ
บางประเภท เช่น ลดภาษีแก่อุตสาหกรรมส่งออกหรือน าเข้าท่ีจะมาแข่งขันกัน เป็นต้น 



Ref. code: 25595703011329OYZ

12 

4.3 เพ่ือป้องกันการผูกขาดโดยการเก็บภาษีแก่กิจการที่ผูกขาดในอัตราที่สูงมาก
เพ่ือน าผลประโยชน์ส่วนเกินของธุรกิจผูกขาดไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นการป้องกัน
ไม่ให้ธุรกิจใดพยายามที่จะผูกขาดได้อีกด้วย 

 5. ภาษีอากรเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศใช่ว่า
จะอยู่ราบรื่นคงที่เสมอไปอาจเกิดความผันผวนในทางเศรษฐกิจได้ เช่นภาวะเศรษฐกิจตกต่ าคนมี
รายได้น้อยลง มีการว่างงาน ราคาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มีแนวโน้มสูงขึ้น เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือ
เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้น เป็นต้น ซึ่งสภาวะต่าง ๆ นี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จากสภาพความไม่
แน่นอนดังกล่าวภาษีอากรจึงเข้ามามีบทบาทในนโยบายการคลังของประเทศมากขึ้น กล่าวคือเวลาที่
เศรษฐกิจของในประเทศอยู่ไหนภาวะเงินเฟ้อ (Infration) รัฐบาลสามารถใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือ
แก้ไขปัญหาภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว โดยการเพ่ิมอัตราภาษีอากรให้สูงขึ้นเป็นการดึงเงินจากมือ
ประชาชนเพ่ือลดอ านาจซื้อของประชาชน และในทางตรงกันข้ามเมื่อเศรษฐกิจของประเทศอยู่ใน
ภาวะเงินฝืด (Defration)  รัฐบาลอาจลดอัตราภาษีลงเพ่ือช่วยให้ประชาชนมีอ านาจซื้อสูงขึ้น การ
หมุนเวียนของเงินและธุรกิจต่าง ๆ ก็จะดีขึ้น ซึ่งมีผลท าให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศกระเตื้องขึ้น 
และกลับคืนสู่ภาวะปรกติได้ในที่สุด จะเห็นว่าการจัดเก็บภาษีอากรสามารถใช้เป็นเครื่องมือด าเนิน
นโยบายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization Policy) ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลได้โดย
ด าเนินการทั้งในด้านเสถียรภาพการจ้างงานและในด้านเสถียรภาพทางราคา คือท าให้การจ้างงานของ
ประเทศอยู่ในอัตราสูง รักษาระดับราคาสินค้าทั่วไปให้อยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ คือไม่เคลื่อนไหวขึ้น
หรือลงมากเกินไป นอกจากนี้รัฐบาลยังสามารถใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือในการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยประเทศที่ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
รัฐบาลควรมีนโยบายภาษีอากรที่ส่งเสริมการออมและการลงทุนของภาคเอกชน เช่น การยกเว้นภาษี
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการออมภาษีที่เก็บจากเงินปันผล ตลอดจนการยกเว้นภาษีอากรขาเข้าสินค้า 
ประเภททุนที่น ามาใช้ในกิจการลงทุนที่รัฐบาลให้การส่งเสริมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 

6. ภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อาจวัดได้จากผลผลิตโดยรวมของประเทศว่ามีการผลิตสินค้าและบริการได้ในปริมาณมาก ความ 
สามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึงและมีปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลอาจใช้
ภาษีเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริโภคสินค้า การผลิตหรือวิธีการด าเนินธุรกิจบางชนิด เพ่ือมิให้
เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม เช่น เมื่อสินค้าชนิดใดเป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยและไม่มีความจ าเป็นมาก
นักส าหรับประชาชนส่วนใหญ่ รัฐบาลอาจใช้การจัดเก็บภาษีในอัตราสูง คือให้สินค้าดังกล่าวมีราคา
แพงเป็นการจ ากัดจ านวนการใช้สินค้าได้ทางหนึ่ง มีผลให้ประชาชนได้ใช้สินค้าดังกล่าวเท่าที่จ าเป็น 
หรือหากว่าสินค้าใดที่ประชาชนมีความต้องการบริโภคในปริมาณที่สูง หรือเป็นสินค้าที่เป็นประโยชน์
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แก่ประชาชนส่วนรวม รัฐบาลอาจใช้การจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ าเพ่ือให้ประชาชนมีก าลังซื้อมากขึ้นได้ 
เป็นต้น 
 
2.5 หลักการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์8 

  
การติดต่อสื่อสาร คือ การสร้างความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในองค์กรหรือ

หน่วยงานกับกลุ่มประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือที่หวังจะให้ได้รับผลประโยชน์ด้านความร่ วมมือ
พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในด้านความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ ดีต่อกัน การที่
ความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารที่ดีและถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลและเนื้อหา
สาระจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบของการสื่อสาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 
1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ ผู้ที่เริ่มกระบวนการในการสื่อสารอาจเป็นบุคคล กลุ่มคน 

หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรก็ได้ในการสื่อสารเพ่ือหวังผลในการประชาสัมพันธ์  
2. ข่าวสาร (Message) คือ ข้อความหรือเนื้อหาสาระที่มีความส าคัญที่ผู้ส่งสารต้องการ

ส่งให้ผู้รับได้รับรู้เนื้อหาสาระดังกล่าวนั้น สามารถสื่อความหมายได้ตรงกับความต้องการที่จะสื่อสาร
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์จากบุคคลหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งหรือจากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่ง 

3. ช่องทาง (Media or Channel) คือ ช่องทางหรือวิธีการที่จะน าเอาข้อมูลข่าวสารที่มี 
ความส าคัญจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร หากปราศจากช่องทางแล้วข้อมูลข่าวสารก็ไม่อาจส่งถึงมือผู้รับ
ได้ช่องทางในการสื่อสารนั้นมีอยู่มากมาย เช่น การเขียน การส่งเสียง การส่งสัญญาณควัน การพูด 
และการส่งสัญญาณจากเสียงกลองไปจนถึงช่องทางการสื่อสารในสมัยปัจจุบันที่มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก ่วิทยุ โทรทัศน์ การพิมพ์ และระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเน็ตเวิร์ค เป็นต้น 

4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร 
และต้องการให้เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการสื่อสาร โดยได้รับข้อมูลมาเป็นสาร ข้อมูลหรือ
ข่าวสารที่ได้นั้นจะได้มาจากผู้ส่งสารโดยส่งมาให้ผ่านช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสารจึงได้รับข้อมูลและ
ข่าวสารที่ดี ผู้รับสารจะต้องพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระตามที่ข้อมูลหรือเนื้อหาส่งมา 
เพ่ือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือความปรารถนาของผู้ส่งสาร ผู้รับสารคือ  ประชาชน องค์กร 
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

                                           
8สมฤทัย มานิตย์, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสิงห์บุรี,”, 20-23. 
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การประชาสัมพันธ์ คือ ช่องทางหรือวิธีการที่จะน าข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในปัจจุบันช่องทางการประชาสัมพันธ์นั้นมีมากมาย
หลายช่องทาง อันสืบเนื่องมาจากโลกมีวิวัฒนาการและมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีไปอย่าง
มากมาย เราสามารถแบ่งสื่อการประชาสัมพันธ์ได้ 5 แบบ คือ 

1. สื่อบุคคล หมายถึง บุคคลหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นสื่อกลางเป็นตัวถ่ายทอดข้อมูลหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ ไปยังบุคคลอ่ืน สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพมากในด้านการประชา 
สัมพันธ์ อีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นตัวกลางในการโน้มน้าวจิตใจของผู้รับสารโดยตรง โดยส่วนใหญ่
จะต้องอาศัยการพูดที่มีลักษณะต่าง ๆ เช่น การพบปะสนทนากัน การพูดคุยกัน การประชุม การสอน 
การอภิปราย การสัมภาษณ์ การปาฐกถาและการพูดตามโอกาสพิเศษต่าง ๆ แต่สื่อบุคคลก็ยังมี
ข้อจ ากัดในตัวของมัน คือในกรณีที่เนื้อหาสาระนั้นเป็นเนื้อหาที่มีความซับซ้อนการพูดเพียงอย่างเดียว
อาจไม่สามารถสร้างความเข้าใจได้เลยในทันทีทันใดและสื่อบุคคลเป็นสื่อค าพูดถือว่าเป็นสื่อที่ไม่มี
ความถาวรยากแก่การตรวจสอบและการอ้างอิง นอกจากจะมีการบันทึกค าพูดนั้นไว้ด้วยวิธีการ
บันทึกเสียง จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

2. สื่อมวลชน หมายถึง สื่อบุคคลที่สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นสื่อกลางในการ
สื่อสาร ประชาสัมพันธ์สู่ผู้คนจ านวนมาก ๆ พร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มนุษย์จึงได้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีความทันสมัยมากขึ้นไป จึงได้เกิดเป็นสื่อสารมวลชนมาเพ่ือจัดท า 
ภารกิจในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สื่อมวลชนแบ่งออกได้ 5 ประเภทคือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์และภาพยนตร์ สื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารนั้นมีความคงทนสามารถน า
ข้อมูลที่มีอยู่มาอ่านได้ใหม่ตลอดเวลา แต่มีข้อจ ากัดส าหรับบุคคลที่ตาบอดหรืออ่านหนังสือไม่ออก 
ส่วนสื่อวิทยุและกระจายเสียงนั้น เป็นสื่อที่ส่งออกไปได้ไกลเพราะใช้คลื่นความถี่วิทยุไม่มีข้อจ ากัด 
ด้านการขนส่งเหมือนจ าพวกสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แต่จะมีข้อจ ากัดในด้านที่ผู้ฟังจะไม่สามารถฟัง
ซ้ าหรือฟังใหม่ได้อีก ดังนั้นหากผู้ฟังไม่ได้ตั้งใจที่จะฟังอาจจะท าให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน สื่อวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์ จัดว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพมากในการสื่อสาร เนื่องจาก
เป็นสื่อที่ผู้รับสื่อนั้นสามารถที่จะมองเห็นภาพ ภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวและได้ยินเสียงประกอบท าให้
การรับสื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. สื่อสิ่งพิมพ์  เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ที่ส่วนกลางของหน่วยงานหรือองค์กร 
เป็นผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อนั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการผลิต และรูปแบบ
ของสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ มีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่ท าการเย็บเล่ม ได้แก่ แผ่น
โปสการ์ด โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับ จดหมายข่าว เป็นต้น หรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ท าการเย็บเล่ม ได้แก่ 
เอกสารเผยแพร่ วารสาร หนังสือโอกาสพิเศษ รายงานประจ าปี เป็นต้น ปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ยังได้รับ
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ความนิยมอยู่ในระดับมากที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความหลากหลายและรูปแบบ 
ต่าง ๆ แยกกันออกไปอีกมากมาย 

4.  สื่อโสตทัศน์ เป็นสื่อที่ผู้รับสื่อสามารถรับได้ทั้งภาพและเสียง โดยปกติสื่อโสตทัศน์
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นสื่อวัสดุและส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ โดยสื่อวัสดุอาจจะสามารถ
ใช้ได้ด้วยตัวเองโดยตรง เช่น ภาพวาด ของตัวอย่างและแบบจ าลอง สื่อประเภทนี้จะต้องน าไปใช้
ร่วมกับอุปกรณ์ เช่น เทปวีดีทัศน์ แผ่นดิสก์เก็ต เทปบันทึกเสียง เป็นต้น ส่วนที่เป็นสื่ออุปกรณ์ เช่น 
เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องเล่นวีดีทัศน์  โดยภาพรวมแล้วสื่อโสตทัศน์มี
ข้อดีคือมีความน่าสนใจและเป็นสื่อที่มีความคงทนสามารถน าไปใช้ได้บ่อยและคัดลอกเพ่ือน าไปใช้ในที่
อ่ืน ๆ ได้ง่าย ข้อจ ากัดของสื่ออุปกรณ์จะต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างที่มีราคาที่แพงและผู้ใช้สื่อจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อและมีความจ ากัดด้านการใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์
ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการสื่อสารในการจัดการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันจึงออกมาเป็นรูปแบบสื่อผสมได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะเป็น
สื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้รับสื่อได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพนิ่ง สื่อภาพเคลื่อนไหว 
เสียงและสื่อความสมจริงเป็นธรรมชาติ และผู้รับสื่อยังสามารถมีส่วนร่วมและตอบสนองต่อสื่อดังกล่าว
ได ้ส่วนข้อจ ากัดของสื่อประเภทนี้คือความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ผู้รับสื่อต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ในยุคท่ีโลกไร้พรมแดนการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ในระบบ
อินเตอร์เน็ตยังคงมีความทวีความส าคัญขึ้นเรื่อย ๆ และจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของ
โลกในปัจจุบันและโลกในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ โดยที่อินเตอร์เน็ตนั้นมีข้อดีคือ สามารถเข้าถึง
ประชาชนทุกคนทั่วทุกมุมโลกได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว และสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่ผู้รับสื่อและ
ผู้ส่งสื่อมีการโต้ตอบและซักถามข้อมูลกันโดยตรงได้เลยทันที 

5. สื่อกิจกรรม คือ สื่อที่ปัจจุบันให้ความส าคัญ ให้ความหมายและให้ขอบเขตอย่าง
กว้างขวาง กิจกรรมนั้นต้องสื่อความรู้สึกนึกคิด ความรู้ อารมณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
สื่อประเภทนี้จะมีอยู่มากและหลายรูปแบบ เช่น การจัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม การแถลงข่าว การ
จัดการสาธิต การจัดนิทรรศการ กิจกรรมสร้างเสริมอาชีพ กิจกรรมการกุศลและกิจกรรมทางการ
เรียนรู้ทางด้านการศึกษาเป็นต้น  

ผู้ศึกษาขอสรุปว่า การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์นั้นมีบทบาทและมีความส าคัญใน
การที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร หรือระหว่างหน่วยงาน
กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร พร้อมทั้งเปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
หน่วยงานหรือองค์กร และสามารถน าการประชาสัมพันธ์ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความส าเร็จให้
เกิดแกอ่งค์กรหรือหน่วยงานนั้น ๆ 
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2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัด สระบุรี ผู้
ศึกษาได้รวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

งานวิจัยที่ 19 ของสมพร มีวงษ์สม, รุ่งศรี คงสมบูรณ์, อัมพร สุขผ่อง, ชาญชัย จิตเหล่า
อาพร และบุญอนันต์ บุญสนธิ์ ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหมู อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลการวิจัยพบว่า  

1. ประเภทของรายได้ที่จัดเก็บได้และจัดเก็บไม่ได้ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้จริง พบว่า 
มีรายได้ 3 - 4 ประเภทที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมูสามารถจัดเก็บได้ แต่ปรากฏว่าเกือบร้อย
ละ 90 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหมูไม่มีการจัดเก็บรายได้เหล่านั้น ได้แก่ ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการ
ขายสุรา และรายได้จากสาธารณูปโภค 

2. ด้านจ านวนและการท างานของเจ้าหน้าที่ มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้มี
จ านวนไม่เพียงพอเนื่องจากส่วนใหญ่ต้องท าหน้าที่อ่ืนนอกเหนือจากการจัดเก็บรายได้ เช่น งานพัสดุ 
งานธุรการ งานถ่ายโอนการตรวจสอบอุปกรณ์ส านักงาน เป็นต้น 

3. ลักษณะการมาเสียภาษีของประชาชน พบว่ามีข้อมูลแตกต่างกันคือ ส่วนใหญ่มาเสีย
ภาษีเม่ือได้รับหนังสือแจ้งเตือน รองลงมาคือมาเสียภาษีเองและประกาศประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
สุดท้ายคือมาตามป้ายประชาสัมพันธ์ 

งานวิจัยที่ 210 สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจีรวัฒน์ เจริญสุข ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหา
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงเกลือมีปัญหาในการจัดเก็บภาษีตามหลักของความเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ประกอบการแพที่เป็นร้านค้าจะเปิดกิจการเป็นบางเวลาเฉพาะช่วงเทศกาล ตามหลักของความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือมีปัญหาในเรื่องหลักของความเป็นไป

                                           
9สมพร มีวงษ์สม และคณะ, “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

หมู อ าเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี,” (งานวิจัยปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, 2555), บทคัดย่อ.  

10สุธิดา อรรคนิมาตย์ และจีรวัฒน์ เจริญสุข, “ปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงเกลือ อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด,” วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 4 ฉ. 2 
(มีนาคม - สิงหาคม 2557), 314-315.  
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ได้ในทางปฏิบัติเพราะจากสถิติย้อนหลัง 5 ปี การจัดเก็บภาษีรายได้มีจ านวนลดลงปัญหาและ
อุปสรรคที่ส าคัญคือ ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทะเบียนผู้เสียภาษี ข้อมูลแผนที่ผู้เสียภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินหรือป้ายที่แสดงไม่ละเอียด และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บภาษี ขาด 
เทคโนโลยีที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนหลักของการ 
ท ารายได้พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือมีปัญหาในด้านหลักของการท ารายได้คือ ปัญหา 
เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่มีระบบแผนที่ภาษีที่มีความสมบูรณ์ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่ องการ 
ขยายฐานภาษีที่ไม่สามารถปรับเพ่ิมได้ เป็นผลมาจากการปรับฐานภาษีจะท าให้ประชาชนได้รับผล  
กระทบในการช าระภาษีเพ่ิมขึ้น ท าให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือไม่กล้าปรับขยาย 
ฐานภาษีเพราะเกรงว่าจะกระทบถึงฐานคะแนนเสียง และปัญหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการ 
สร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีเป็นเพราะการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบึงเกลือไม่ให้ความ 
ส าคัญในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเท่าท่ีควร 

งานวิจัยที่ 311 ชุติมันต์ หน่อแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบลป่าไหน่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าอันดับ 1 ด้านการบริการที่ดีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีมากที่สุด อันดับ 2 ด้านการประชาสัมพันธ์ อันดับ 3 ด้านความรู้
ความสามารถของบุคลากรมีผลท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพราะเจ้าหน้าที่ที่มีความ
เชี่ยวชาญสามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องและรวดเร็วต่อผู้เสียภาษี  พร้อมทั้งสามารถน าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้การเก็บภาษีถูกต้องและเป็นธรรมกับประชาชน อันดับ 4 ด้านอัตรา / ประเภท
ภาษีที่เป็นธรรมสามารถจูงใจให้มีผู้เสียภาษีเพ่ิมขึ้น และอันดับ 5 ด้านการท าประโยชน์เพ่ือสังคม 
เทศบาลสามารถน าเงินภาษีที่จัดเก็บมาพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญได้ 

งานวิจัยที่ 412 อาจารย์กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์ “ไดท้ าการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของเทศบาล : ศึกษากรณีเทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ (บทคัดย่อ) ผลของการวิจัยพบว่า ด้านลักษณะของภาษีอากรมีความชัดเจนและเป็น
ธรรมต่อผู้เสียภาษี ด้านโครงสร้างภาษีมีความเข้าใจง่ายแต่กฎหมายที่บังคับใช้ล้าสมัยไม่ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงท าให้สามารถหลบเลี่ยงภาษีได้โดยไม่เกรงกลัวบทลงโทษ ส่วนทรัพย์สินที่ได้รับการ

                                           
11ชุติมันต์ หน่อแก้ว, “ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลป่าไหน่ อ าเภอ

พร้าว จังหวัดเชียงใหม่” (การประชุมเชิงวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติ, คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1, วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2555), 27. 

12กันยาวรรนธ์ ก าเนิดสินธุ์, “ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล : ศึกษากรณี
เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ,” (งานวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2555), 1.  
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ยกเว้นไม่มีผลต่อการจัดเก็บรายได้เพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจน โครงสร้างของภาษีควรปรับปรุงให้
เพ่ิมอัตราประเมินในการช าระภาษีเพ่ิมมากขึ้น ด้านการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรพบว่า
เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังไม่มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์มาใช้ในการจัดเก็บ
รายได้  ไม่มีการจัดท าตัวอย่างของการกรอกข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์พบว่ามีการประชาสัมพันธ์
ที่เน้นระยะเวลาที่ต้องช าระไม่ได้เน้นในส่วนของการให้ประชาชนได้รับทราบถึงหน้าที่ ความ
รับผิดชอบและการสร้างจิตส านึกที่ดีในการเสียภาษี ขาดการชี้แจงเรื่องการน าภาษีของผู้เสียภาษีไปใช้
ในโครงการใด ในส่วนของการจัดท าเอกสารมีการจัดท าและแจกจ่ายไม่ทั่วถึงและไม่น่าสนใจเท่าที่ควร  
ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ ยังขาดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดเก็บและเจ้าหน้าที่ได้รับการ
ฝึกอบรมน้อย แต ่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ยกเว้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดเก็บภาษีจะมี
ปัญหาเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องออกไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยที่จ้าง
บุคคลภายนอก ซึ่งประชาชนมักช าระไม่ครบและพยายามหลีกเลี่ยง ส่วนการได้รับความร่วมมือจาก
หนว่ยงานอื่นยังมีไม่มากรวมไปถึงการสนับสนุนที่ได้รับน้อยเกินไป 

งานวิจัยที่ 513 ประพาฬ วงศ์สุบิน ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง (บทคัดย่อ) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษขีององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้แก่ ความสอดคล้องใน
นโยบายการบริหารงาน ความเพียงพอของงบประมาณในการด าเนินงาน ความพร้อมของสถานที่และ
วัสดุอุปกรณ์ ทักษะและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ ความพร้อมในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ส่วนมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ที่ส าคัญได้แก่ การจัดเก็บภาษีได้ตรงตามระยะเวลา การจัดเก็บ
ภาษีได้ตรงตามประมาณการรายรับ การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนทั้งจ านวนเงินและจ านวนราย 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้พบว่าปัจจัยที่คาดว่าน่าจะ
ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี มีดังนี้คือ 

1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีส่วนท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง ซ่ึงแยกออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

                                           
13ประพาฬ วงศ์สุบิน, “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกลง จังหวัด
ระยอง,” (ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ร าไพพรรณี, 2558), บทคัดย่อ.   
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ส่วนแรก คือเรื่องวิธีการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ควรจะต้องมีการออกส ารวจข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันและเก็บข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้เสียภาษีว่าประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนได้รับการขึ้น
ทะเบียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามหลักของความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษี ส่วนปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูลแผนที่ภาษีนั้น อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลขาดแคลนในเรื่องของงบประมาณในการ
จัดท าระบบการตรวจสอบซึ่งปัญหานี้ผู้บริหารควรให้ความใส่ใจในการพัฒนาเทคโนโลยี พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่จ าเป็น ต้องมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท างานเพ่ือท าให้การจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมาย 

ส่วนที่สอง คือเรื่องการน าเงินภาษีไปใช้ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควรมี
การชี้แจงถึงการน าเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาชุมชนว่าในแต่ละปีมีการน าเงินไปใช้พัฒนาในส่วน
ใดบ้าง เช่น มีการน ามาใช้ในเรื่องของระบบไฟฟ้า การสร้างถนนหนทาง การขยายเขตการใช้
น้ าประปา การจัดท าสวนสาธารณะ การจัดให้มีรถฉุกเฉินเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในชุมชนซึ่งใน
การพัฒนาในแต่ละโครงการใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เสียภาษีว่าเงินที่
เสียภาษีไปนั้นมีการน ามาท าประโยชน์จริง ๆ พร้อมทั้งมรีะบบการตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินในทุกกรณ ี

2. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษี ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราภาษีบ ารุงท้องถิ่น และควร
ให้ความรู้ในเรื่องการค านวณภาษีบ ารุงท้องถิ่นแต่ละชนิดด้วย 

3. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการช าระภาษี
ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมสร้างจิตส านึกในการเสียภาษี และควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสีย
ภาษีได้รับทราบว่าจะต้องเสียภาษีเมื่อใด จะเสียภาษีได้ที่ไหนบ้าง และจะต้องเสียจ านวนเท่าไหร่
สามารถผ่อนช าระได้หรือไม่ ซึ่งลักษณะของการประชาสัมพันธ์นั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ
ภาษีควรเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงเพ่ือรับทราบถึงปัญหาในการช าระภาษีของ
ผู้เสียภาษี พร้อมกันนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีโอกาสในการอธิบายถึงความส าคัญของการเสียภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันนั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรรวมทั้งผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่นให้มีความรู้ในเรื่องการเสียภาษี อีกทั้งควรเพ่ิมความ
เข้มงวดในการจัดเก็บและที่ส าคัญที่สุดผู้บริหารควรสนับสนุนทั้งงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ
ในการจัดเก็บให้เพยีงพอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  

 4. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น การบริการที่ดีของผู้รับช าระภาษีคือการ
ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีบ ารุงท้องถิ่นและการอ านวยความสะดวกในการช าระภาษี พร้อมทั้ง
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การจัดท าขั้นตอนการช าระภาษีให้เข้าใจง่าย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี เพ่ิมข้ึน  

 5. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น เอกสารที่ใช้ในการยื่นภาษีต้อง
ไม่มากเกินไป แบบฟอร์มที่ใช้เสียภาษีต้องอ่านและเข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งต้องมีตัวอย่างการกรอก
ข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลท าให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 

 จากการสรุปงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นสามารถน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยไ ด้
ดังนี้ 

 
                                ตวัแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
2. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องที่ 
3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
4 ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 



Ref. code: 25595703011329OYZ

21 

บทที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

 
3.1 ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี1 

 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงเป็นหน่วยงานราชการส่วน

ท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มีนาคม 2538 โดยให้มีเขตการปกครองรวม 9 
หมู่บ้านคือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเบน, หมู่ที่ 2 บ้านหนองขนาก, หมู่ที่ 3 บ้านหนองสะเดา, หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองปลิง, หมู่ที่ 5 บ้านหัวทอง, หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวง, หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งดินขอ, หมู่ที่ 8 บ้านใหม่, 
หมู่ที่ 9 บ้านโคกเชือก 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ลักษณะที่ตั้งของต าบลหนองปลิง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะห่าง

จากอ าเภอหนองแคประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งอยู่สองฝั่งคลองระพีพัฒน์ ซึ่งเป็นคลองชลประทานขนาด
ใหญ่ไหลผ่านเป็นระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อต าบลคชสิทธิ์และต าบลบัวลอย อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR934900 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงหลักไม้แก่น
บริเวณพิกัด PR948900 ถึงคลองหนองรูบริเวณพิกัด  PR953894 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึง
คลองชลประทาน 8 ขวาบริเวณพิกัด PR960888 ไปตามคลองชลประทาน 8 ขวา ถึงคลองระพีพัฒน์
บริเวณพิกัด PR964891 ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR974908 
สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR985905 รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 8.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR985905 ไปทางทิศใต้ถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด 
PR991871 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร 

ทิศใต้  ติดต่อต าบลไผ่ต่ าและต าบลหนองแขม อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR991871 ไปทางทิศตะวันตกถึงคลองระพีพัฒน์ บริเวณ

                                           
1องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง, “ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี,” http:www. nongplingsaraburi.go.th (สืบค้นวันที่  
30 เมษายน 2560). 
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พิกัด PR989871 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR984866 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR972879 ไปทางทิศใต้ถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด 
PR970861 ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักไม้แก่น PR956860 ไปทางทิศเหนือถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด 
PR957877 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงคลองชลประทาน 8 ขวาบริเวณพิกัด PR 952879 ไป
ทางทิศตะวันตกถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR940880 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงคลองซอยแรก
หนึ่งขวาถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR935868 สิ้นสุดที่คลองหนองรู บริเวณพิกัด PR 927869 รวม
ระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 11.8 กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต่อต าบลโพสาวหาญ อ าเภออุทัย และต าบลระโสม อ าเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากคลองหนองรูบริเวณพิกัด PR927869 ไปทางทิศเหนือ
ตามคลองหนองรูถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR927875 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามคลอง
หนองรูถึงหลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR937885 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงคลองซอย 7 ขวา
บริเวณพิกัด PR929889 สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นบริเวณพิกัด PR934900 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก
ประมาณ 4 กิโลเมตร 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีเนื้อที่ประมาณ 15.736 ตารางกิโลเมตรหรือ 
9,835 ไร่ ลักษณะทางด้านสังคมมีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทร
พิทยา) โรงเรียนวัดบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) มีโรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง 
คือ โรงเรียนวัดหนองปลิง (ขาวดีอุปถัมภ์) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
หนองปลิงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ทุ่งดินขอ มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้านและห้องสมุด
ประชาชน 1 แห่ง มีวัดในศาสนาพุทธ 4 แห่ง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง ในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ไม่มีสถานีต ารวจและ
สถานีดับเพลิง ถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเกิดเพลิงไหม้จะแจ้งไปยังสถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองแค 
ต ารวจคชสิทธิ์ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดับเพลิงเทศบาลต าบลหนองแคและเทศบาล
ต าบลคชสิทธิ์ ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงประมาณ 6 กิโลเมตร 
ประชากรในต าบลหนองปลิงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา และรับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่เป็น
จ านวนมาก มีหน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ มีปั๊มลอยและปั๊มหยอดเหรียญ 12 
แห่ง มีโรงงานอุตสาหกรรม 27 แห่ง มีโรงสี 1 แห่ง มีบ้านจัดสรร 6 แห่ง มีกิจการบ้านเช่า 50 แห่ง มี
ร้านค้า 36 แห่ง มีร้านซ่อมรถ 3 แห่ง มีร้านอาหาร 9 แห่ง 

ลักษณะทรัพยากร มีแหล่งน้ าธรรมชาติล าน้ า ,ล าห้วย-สาย คลอง 4 สาย คือ คลองระ
พีพัฒน์, คลองหนองรู, คลองแปดอาร์, คลองเจ็ดขวา, บึง, หนองและอ่ืน ๆ 1 แห่ง คือ บึงหนองมน 
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ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 มีเนื้อที่คาบเกี่ยวกับต าบลคชสิทธิ์ มีแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นคือบ่อน้ าตื้น 3 แห่ง บ่อบาดาล 6 
แห่ง 

ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมมีเส้นทางคมนาคมทางบกสายหลัก 1 
เส้นทาง คือ ถนนลาดยางชลประทานเลียบคลองระพีพัฒน์ไปตัวอ าเภอหนองแคเชื่อมต่อกับถนน
พหลโยธิน ระยะทางจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงไปถึงถนนพหลโยธินประมาณ 6 
กิโลเมตร และถนนลาดยางชลประทานเลียบคลองระพีพัฒน์สามารถเดินทางไปอ าเภอภาชี อ าเภอ
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ มีประปาภูมิภาคจ านวน 1 แห่ง บริการในพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 2, 7, 8 
และหมู่ที่ 9 มีประปาหมู่บ้านจ านวน 3 แห่ง บริการในพ้ืนที่หมู่ที่ 5,  7 และหมู่ที่ 9 มีประปา อบต.
จ านวน 3 แห่ง บริการในพ้ืนที่หมู่ที่ 3, 4, 5, 6 และหมู่ที่ 8 พร้อมทั้งมีการใช้ไฟฟ้าทั่วถึงทั้ง 9 หมู่บ้าน
และทุกครัวเรือน             

โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ปลัดอบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง 
(๑), รองปลัดอบต .(นักบริหารงานท้องถิ่น)ระดับต้น(๑), ส านักงานปลัดมีหัวหน้าส านักปลัด (นัก
บริหารงานทั่วไป) ระดับต้น(๑)  มีหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ งานบริหารทั่วไป, งานนโยบายและ
แผน, งานกฎหมายและคดี, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กองคลังมีผู้อ านวยการกองคลัง (นัก
บริหารงานคลัง) ระดับต้น(๑), ฝ่ายการเงินและบัญชีมีหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงาน 
การคลัง) ระดับต้น(ว่าง) มีหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ งานการเงินงานบัญชีฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน, กองช่างมีผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น(๑) มี
หน้าที่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ งานก่อสร้างและงานออกแบบงานผังเมืองงานประสานสาธารณูปโภค , กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงาน
สาธารณสุข) ระดับต้น(๑) มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ งานสุขาภิบาลทั่วไป, งานสุขาภิบาลอาหารและสถาน
ประกอบการ, งานควบคุมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม, งานชีวอนามัย, งานอนามัยชุมชน, งานสุขศึกษา 
และควบคุมโรคติดต่อ, งานรักษาความสะอาด, งานก าจัดขยะ, งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีผู้อ านวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น(ว่าง) มีหน้าที่ดังนี้ งานบริหารการศึกษา, 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กองสวัสดิการสังคม มีผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหาร งานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น มีหน้าที่ดังนี้ งานส่งเสริมและพัฒนาชีวิต งานพัฒนาชุมชน, 
งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม, งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย 
โอกาส งานข้อมูลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง มีหน้าที่ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนา
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องมีรายได้ที่เพียงพอเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งรายได้นั้นมาจากภาษีบ ารุงท้องถิ่น
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และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ถือเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการพัฒนา 
ระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ 
ตารางที่ 3.1 สถิติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ข้อมูล
ย้อนหลัง 5 ปี 

 

 
ที่มา: เยาวลักษณ์ แสนค าอ้าย, สัมภาษณ์โดย วาสนา เมธาวรากุล, องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี, 24 เมษายน 2560. 

 
จากตารางจะเห็นได้ว่า รายได้จากการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองปลิง  มีรายได้ในการจัดเก็บต่ ากว่าการประมาณการถ้าการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นไม่
ส าเร็จผลตามประมาณการอาจท าให้การจัดท าบริการสาธารณะไม่ทั่วถึง จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  เพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาด้าน
การจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
3.2 พระราชบัญญัติในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส าคัญตามกฎหมายในการจัดท าโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การให้บริการทางสังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมี 
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้มากน้อย
เพียงใดหรือจะบรรลุได้ตามเป้าหมายหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องมีรายได้ที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายซึ่งเป็น
ภาระค่อนข้างมากส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นกฎหมายจึงได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีรายได้บางประเภทเป็นของตนเอง เพ่ือให้สามารถบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ได้ เช่น รายได้จากภาษีบ ารุงท้องถิ่น รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จากเงิน

ปี พ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 

ประมาณการ 6,276,000 7,029,000 7,720,000 8,300,000 9,420,000 

รายรับจริง 5,821,429 6,550,056 7,658,489 7,892,415 8,942,038 

ส่วนต่าง -454,571 -478,944 -61,511 -407,585 477,962 
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อุดหนุน เงินกู้ เป็นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลจะมีโครงสร้างรายได้จากภาษีอากรตามพระราช 
บัญญัติ ดังต่อไปนี้2 

1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ในประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษี
จากสิ่งปลูกสร้างและที่ดินต่อเนื่องกันในรูปของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ได้มีการจัดเก็บมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา โดยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ. 2475 มีสาระส าคัญดังนี้  

1.1 ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก ่
  1.1.1 โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ กับที่ดินนั้นซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ 

1.1.2 ที่ดินซึ่งมิได้ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ มาตรา 5 
ก าหนดว่า “ที่ดิน” ให้กินความถึงทางน้ า บ่อน้ า สระน้ า ฯลฯ และ “โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ” 
ให้กินความถึงด้วย 

 มาตรา 6 ก าหนดว่า “ที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ” ให้
หมายความถึงที่ดินซึ่งปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปรกติใช้ไป
ด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ และพระราชบัญญัตินี้ให้รวมความถึงเครื่องจักรที่ใช้ผลิต 
สินค้าเพ่ือการอุตสาหกรรมซึ่งติดตั้งเป็นส่วนควบกับโรงเรือนนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน 
และท่ีดินด้วย 
 มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนที่ดิน พ.ศ. 2475 ได้ก าหนดถึงทรัพย์สินที่
ได้รับการยกเว้นภาษีโรงเรือนและที่ดินดังนี้ 
 1. พระราชวังอันเป็นส่วนของแผ่นดิน 
 2. ทรัพย์สินของรัฐบาลที่ใช้ในกิจการของรัฐบาลหรือสาธารณะ และทรัพย์สิน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ใช้ในกิจการรถไฟโดยตรง 

3. ทรัพย์สินของโรงพยาบาลสาธารณะและโรงเรือนสาธารณะ ซึ่งกระท ากิจการ
อันมิใช่เพื่อเป็นผลก าไรส่วนบุคคลและใช้เฉพาะในการรักษาพยาบาลและในการศึกษา 
     4. ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นศาสนสมบัติอันใช้เฉพาะในศาสนกิจอย่างเดียวหรือเป็นที่อยู่
ของสงฆ ์

                                           
2ภาวดี เกิดทุ่งยั้ง, “การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินและ

ภาษีบ ารุงท้องที่ เปรียบเทียบกับร่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555), 31-39. 
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 5. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งปิดไว้ตลอดปีและเจ้าของมิได้อยู่เองหรือให้
ผู้อื่นอยู่ นอกจากคนเฝ้าในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ หรือในที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกัน 

6. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างของการเคหะแห่งชาติที่ผู้เช่าซื้ออาศัยอยู่เอง โดย
มิได้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมหรือประกอบกิจการอ่ืนเพ่ือหารายได้  

มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน  ๆ ซึ่ง
เจ้าของอยู่เองหรือให้ผู้แทนอยู่เฝ้ารักษา  ซึ่งมิได้ใช้เป็นที่ไว้สินค้าหรือประกอบการอุตสาหกรรมให้
ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน    

1.1. ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
การประเมินจัดเก็บภาษีตามมาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัตินี้จะจัดเก็บจากค่าเช่ารายปี

ของทรัพย์สินนั้น ๆ โดยกฎหมายก าหนดว่า “ค่าเช่ารายปี” หมายถึง จ านวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้น ๆ 
สมควรจะให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ถ้าทรัพย์สินนั้นให้เช่าโดยปรกติค่าเช่ารายปีมักจะถือเอาตาม “ค่าเช่า” 
แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากเจ้าของ
ทรัพย์สินด าเนินกิจการเองหรือด้วยเหตุประการอื่น ให้เจ้าพนักงานมีอ านาจประเมินค่าหลายปีได้ โดย
ค านึงถึงลักษณะของทรัพย์สิน ขนาดพ้ืนที่ท าเลที่ตั้งและบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับ
ประโยชน์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  

1.2. อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรียนและที่ดิน ก าหนดให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราคงที่ในอัตรา

ร้อยละ 12.5 ต่อปี จ านวนภาษีที่เจ้าของทรัพย์สินต้องเสียให้แก่รัฐคือ 12.5% คูณค่ารายปีในกรณีที่
โรงเรือนหรือสิ่งก่อสร้างมีเครื่องจักรกลเป็นส่วนควบส าคัญ โดยมีเจตนาเพื่อใช้ผลิตสินค้า จ านวนเงินที่
ต้องเสียคือ 12.5% คูณ 1 ใน 3 ของค่ารายปีของทรัพย์สิน และเครื่องจักรที่เป็นส่วนควบในกรณีที่
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างถูกท าลาย หรือรื้อถอน ให้ลดค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามสัดส่วนของเวลา
ที่ใช้ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ในรอบปีนั้น ๆ และเช่นเดียวกันโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ให้ประเมิน
ค่ารายปีเฉพาะระยะเวลาที่สร้างเสร็จและเข้าใช้ประโยชน์ได้ 

1.3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตาม
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หากเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ และที่ดินเป็นเจ้าของเดียวกัน 
เจ้าของทรัพย์สินนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 

2. หากที่ดินและโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนมีเจ้าของคนละคนกัน ให้
เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
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1.4. การลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ทรัพย์สินที่พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ก าหนดให้ลดหย่อนภาษี ได้แก่ 

1. ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ถูกรื้อถอน หรือถูกท าลายทั้งหมดหรือ
บางส่วนโดยประการอ่ืนให้ลดหย่อนค่ารายปีของทรัพย์สินนั้นตามส่วนที่ถูกท าลาย ตลอดเวลาที่ ยัง
ไม่ได้ท าขึ้นใหม่ แต่ในเวลานั้นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้นต้องเป็นที่ซึ่งยังใช้ไม่ได้  (มาตรา 
11) 

2. ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ให้คิดค่าราย
ปีเฉพาะเวลาซึ่งโรงเรือนนั้นได้ปลูกสร้างขึ้นและควรเข้าอยู่ได้ (มาตรา 12) 

3. กรณีที่เจ้าของติดตั้งส่วนควบที่ส าคัญมีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล เครื่อง
กระท า หรือเครื่องก าเนิดสินค้าเพ่ือใช้ด าเนินการอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น โรงสี โรงเลื่อย เป็นต้น 
ขึ้นในโรงเรือนนั้น ๆ กฎหมายก าหนดให้ลดค่ารายปีลงเหลือหนึ่งในสามของค่ารายปีของทรัพย์สินนั้น 
รวมทั้งส่วนควบด้วย (มาตรา 13)  

1.5. ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีข้ันตอนการจัดเก็บดังนี้ 
1. ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีต้องไปรับแบบพิมพ์ เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ที่

งานกองคลังของส านักงานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งทรัพย์สินตั้งอยู่ และกรอกแบบ
พิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบพิมพ์ และก าหนดประเภทของทรัพย์สินค่า
รายปีและค่าภาษีที่จะต้องเสีย แล้วแจ้งรายการดังกล่าวไปยังพนักงานจัดเก็บภาษีเพ่ือแจ้งให้ผู้ช าระ
ภาษีทราบ 

3. เมื่อผู้มีหน้าที่ช าระภาษีได้รับแจ้งรายการประเมิน (ภ.ร.ด.8) จะต้องช าระต่อ
พนักงานเก็บภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งประเมิน 

4. ถ้าผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาถือเป็นภาษีค้างช าระซึ่ง
ต้องเสียเงินเพิ่มดังนี ้   

4.1 ถ้าช าระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นก าหนดเวลาให้เพิ่มร้อยละ 2.5 
4.2 ถ้าเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพ่ิมร้อยละ 5 
4.3 ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เพ่ิมร้อยละ 7.5 
4.4 ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 
4.5 ถ้าไม่ช าระภาษีและเงินเพ่ิมภายใน 4 เดือน ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจ

ออกค าสั่งเป็นหนังสือยึด  อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งที่ค้างช าระค่าภาษีเพ่ือน าเงินมา
ช าระเป็นภาษีเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด  
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 5. หากผู้มีหน้าที่ช าระภาษีไม่พอใจการประเมิน สามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และหากไม่พอใจค าชี้ขาดของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สามารถน าคดีไปฟ้องต่อศาลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 

2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  ตั้งแต่สมัยโบราณมานั้น ประเทศไทยได้
มีการจัดเก็บภาษีท่ีดินในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะการใช้ของที่ดินแต่ละประเภท ซึ่งในปัจจุบันนี้การ
จัดเก็บภาษีท่ีดินได้เก็บในรูปแบบของภาษีบ ารุงท้องที่ โดยอาศัยพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 
2508 และรายได้ของภาษีดังกล่าวเป็นของรัฐบาลท้องถิ่น โดยสาระส าคัญของโครงสร้างภาษีบ ารุง
ท้องที่มีดังนี้ 

2.1. ฐานของภาษีบ ารุงท้องที่ 
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้ท าการประเมิน

จัดเก็บภาษีจาก “ราคาปานกลางของที่ดิน” หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีจากมูลค่าของ
ที่ดิน โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ที่ดิน” หมายถึง พ้ืนที่ดินและ
รวมถึงที่ที่เป็นภูเขาที่มีน้ าด้วย โดยฐานของภาษีบ ารุงท้องที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 7 มีข้อสังเกตบาง
ประการ ดังนี้ 

1. การตีราคาปานกลางของที่ดิน เพ่ือใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีนั้น 
กฎหมายก าหนดให้ตีราคาเป็นหน่วยต าบล แต่ถ้าราคาของที่ดินในต าบลใดมีความแตกต่างกันมากให้ 
พิจารณาตีราคาโดยก าหนดเขตในต าบลนั้นแยกออกเป็นหน่วย ๆ เพ่ือให้การตีราคาปานกลางเป็นไป
โดยเที่ยงธรรม 

2. การตีราคาปานกลางของที่ดิน ให้น าเอาราคาที่ดินในหน่วยซึ่งซื้อขายกันโดย
สุจริตครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 3 ราย ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันตีราคามาค านวณถัวเฉลี่ยเป็น
ราคาปานกลางโดยมิให้ค านวณราคาโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งเพาะปลูกเข้าไปรวมด้วย ในกรณีที่
มิได้มีการซื้อขายที่ดินในเขตนั้น ให้น าเอาวิธีการค านวณในเขตที่ใกล้เคียงกันและมีสภาพคล้ายคลึงกัน
มาเป็นราคาปานกลางของที่ดินในหน่วยนั้น 
 โดยกฎหมายก าหนดให้มีการตีราคาปานกลางของที่ดินทุกรอบระยะเวลา 4 ปี อย่างไรก็
ตาม ในกรณีท่ีมีการแสดงว่าราคาที่ดินในเขตนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
เจ้าของที่ดินอาจจะร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้มีการตีราคาปานกลางของที่ดินใหม่ก่อนครบ
ก าหนด 4 ปีก็ได้ 

2.2. ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นภาษ ี
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ก าหนดให้เจ้าของที่ดิน

ดังต่อไปนี้ไม่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่  
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1. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
2. ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือที่ดินของรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ

หรือสาธารณะประโยชน์โดยมิได้หาประโยชน์ 
3. ที่ดินของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในกิจการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ

สาธารณะโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
4. ที่ดินที่ใช้เฉพาะการพยาบาลสาธารณะ การศึกษาหรือการกุศลสาธารณะ 
5. ที่ดินที่ใช้เฉพาะศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดไม่

ว่าจะประกอบศาสนกิจศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือไม่ หรือที่ศาลเจ้าโดยมิได้หาผลประโยชน์ 
6. ที่ดินที่ใช้เป็นสุสานและฌาปนสถานสาธารณะที่มิได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 
7. ที่ดินที่ใช้ในการรถไฟ การประปา การไฟฟ้าหรือการท่าเรือของรัฐ หรือที่ใช้

เป็นสนามบินของรัฐ 
 8. ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินอยู่แล้ว 

9. ที่ดินของเอกชน เฉพาะส่วนที่เจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ โดยเจ้าของที่ดินมิได้ใช้หรือหาผลประโยชน์ในที่ดินเฉพาะส่วนนั้น 

10.ที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่ท าการขององค์การสหประชาชาติ ทบวงการช านัญ
พิเศษของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่ประเทศไทยมีข้อมูลผูกพันให้ยกเว้นตาม
อนุสัญญาหรือความตกลง 

11. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งท่ีท าการของสถานทูตหรือสถานกงสุล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน 

12. ที่ดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
2.3. อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ 
มาตรา 7 ก าหนดให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่จากราคาปานกลาง

ของที่ดินนั้น ที่ดินที่ใช้ประกอบกสิกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียกึ่ งอัตรา แต่ถ้าเจ้าของที่ดิน
ประกอบกสิกรรมประเภทไม้ล้มลุกนั้นด้วยตัวเองให้เสียอย่างสูงไม่เกินไร่ละ 5 บาท และที่ดินที่ทิ้งไว้
ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพของที่ดินให้เสียเพิ่มข้ึนอีก 1 เท่า  

2.4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่คือเจ้าของที่ดิน ซึ่งค าว่า“เจ้าของที่ดิน” หมายความถึง 

บุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครอง
อยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน (มาตรา 6) ถ้าที่ดินนั้นมีเจ้าของร่วมกันหลายคน เจ้าของ
ร่วมกันนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบเสียภาษี (มาตรา 7) 
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อนึ่ง หากมีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองที่ดินให้บุคคลอ่ืน โดยก่อนโอนผู้โอน
ยังค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่อยู่  ผู้รับโอนจะต้องรับผิดชอบในภาษีที่ค้างไว้ไม่เกินห้าปี คงอยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของที่ดินเดิม อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีได้กรรมสิทธิ์มาจากการขายทอดตลาด
โดยค าสั่งศาลหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คดีล้มละลาย หรือค าสั่งขายทอดตลาดตาม
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พุทธศักราช 2508 ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบในภาษีที่ค้างช าระนั้น 
(มาตรา 39)  

2.5. การลดหย่อนภาษีบ ารุงท้องที ่
พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ ได้ก าหนดการลดหย่อนการเสียภาษีแก่ผู้ที่ เป็นเจ้าของ

ที่ดินในกรณีที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองหรือใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือประกอบกสิกรรมของตนเองไว้
ในมาตรา 22  โดยมีการลดหย่อน ดังนี้     

1. ถ้าเป็นที่ดินนอกเขตเทศบาลหรือนอกเขตสุขาภิบาล ได้รับลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่ เว้น
แต่ข้อบัญญัติจังหวัดจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่จะก าหนดให้ลดหย่อนน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได ้

2. ถ้าเป็นที่ดินในเขตเทศบาลต าบลหรือในเขตสุขาภิบาล ได้รับลดหย่อนไม่เกิน 1 ไร่ 
เว้นแต่เทศบัญญัติหรือข้อบังคับสุขาภิบาลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่จะก าหนดให้ลดหย่อนน้อย
กว่าสองร้อยตารางวาไม่ได้ 

3. ถ้าเป็นที่ดินในเขตเมืองพัทยาและเขตเทศบาลอ่ืนนอกจากเขตเทศบาลต าบลได้รับ
ลดหย่อนไม่เกิน 100 ตารางวา เว้นแต่ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  แต่จะ
ก าหนดให้ลดหย่อนน้อยกว่า 50 ตารางวาไม่ได้ 

4. ถ้าเป็นที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
1. ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมากได้รับการลดหย่อนไม่เกิน 100 ตารางวา เว้นแต่

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่จะก าหนดให้ลดหย่อนน้อยกว่า 50 ตารางวา
ไม่ได ้

2. ในท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นปานกลาง ได้รับลดหย่อนไม่เกิน 1 ไร่ เว้นแต่ข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานครจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่จะก าหนดให้ลดหย่อนน้อยกว่า 100 ตารางวาไม่ได้ 

3. ในท้องที่ชนบทได้รับการลดหย่อนไม่เกิน 5 ไร่ เว้นแต่ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครจะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แต่จะก าหนดให้ลดหย่อนน้อยกว่า 3 ไร่ไม่ได้ 

ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่มีชุมชนหนาแน่นมาก หนาแน่นปานกลางหรือชนบท ย่อมเป็นไป
ตามกฎกระทรวงซึ่งออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

3. ภาษีป้าย  
ภาษีป้าย คือ ภาษีท่ีเก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัสดุใด ๆ ด้วยตัวอักษร 

ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป  ป้ายบิลบอร์ดตามตึก ตามทางด่วน ป้ายผ้าใบหรือป้ายไฟที่ใช้เพ่ือหา
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รายได้หรือการโฆษณาล้วนต้องเสียภาษีป้ายทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าเราเปิดร้านกาแฟที่ตึกแถวชื่อร้านว่า 
“Incquity Coffee”  ที่มีป้ายร้านเป็นแผ่นไม้หนึ่งอันและเป็นในรูปแบบผ้าใบอันใหญ่อีกหนึ่งอันก็ต้อง
เสียภาษีท้ังหมด 2 ป้าย ด้วยอัตราค่าภาษีท่ีขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดที่ก าหนด   

การประเมินค่าภาษีป้าย เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่การประเมินถือ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ. 2510 ดังนี้    

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอ่ืนให้คิด

อัตรา 20 บาทต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 
3. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

3.1 ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่  คือป้ายที่
เขียนเป็นข้อความภาษาต่างประเทศทั้งหมดหรือมีเครื่องหมายปนหรือมีเครื่องหมายอย่างเดียว ข้อ
ส าคัญคือป้ายนั้นต้องไม่มีข้อความเป็นภาษาไทยอยู่เลย 

3.2 ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่าอักษรต่างประเทศ 
คือป้ายที่เขียนเป็นข้อความภาษาต่างประเทศโดยมีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ ากว่า
อักษรต่างประเทศ ไม่ว่าป้ายนั้นจะมีอักษรไทยอยู่บางส่วนอยู่เหนือข้อความภาษาต่างประเทศหรือไม่
ก็ตาม 

4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม มาตรา 14(3) ให้คิดอัตราตาม (1) , (2), (3) แล้วแต่
กรณีและให้เสียเฉพาะจ านวนเงินภาษีท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. ป้ายตาม (1), (2) หรือ (3) เมื่อค านวณพ้ืนที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ า
กว่าป้ายละ 200 บาทให้เสียภาษีป้ายละ200 บาท 

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้ายแต่ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานว่าไม่มีผู้ยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ส าหรับป้ายใด เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ให้ถือว่า
ผู้ครอบครองป้ายนั้น ๆ เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย  ถ้าไม่สามารถหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือ
ว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย 

ก าหนดระยะเวลาให้ยื่นแบบแสดงรายการ 
ให้เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายตามแบบและ

วิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้าย 
โดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันติดตั้งหรือแสดงจนถึง
วันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือนของปี โดยเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่ติดตั้งไป
จนถึงงวดสุดท้ายของปี ทั้งนี้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

4.1 ผลการวิจัย 
  

จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย
ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเป็นค าถามแบบปลายเปิด โดยผู้
ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดย
แบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษีซึ่งเป็นผู้ประกอบการห้องเช่าจ านวน 25 ราย, 
ผู้ประกอบการปั๊มน้ ามัน 1 ราย, ร้านซ่อมรถ 1 ราย,  ผู้ประกอบการร้านค้า 5 ราย, ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร 2 ราย จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ หลายด้านที่ท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไม่ตรงตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ซึ่งปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลกระทบมีดังนี้ คือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
บ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษี  ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร  ปัจจัยด้านเอกสารการยื่น
แบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยเรื่องความต่อเนื่องของนโยบาย
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี ผู้
ศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จากการศึกษาวิจัยพบว่า
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายภาษีบ ารุงท้องถิ่น
ใหม ่ๆ อยู่เสมอ รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและจัดท าบัญชีผู้เสียภาษีที่อยู่ใน
เกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้าน
การจัดเก็บอยู่เป็นประจ า พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่น   

2. ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษี จากการศึกษาวิจัยพบว่า
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค 
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จังหวัดสระบุรี ไม่มีความรู้ในเรื่องอัตราภาษีบ ารุงท้องถิ่น ไม่รู้ กฎระเบียบในการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น ไม่รู้รายการทรัพย์สินที่จะต้องช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่นว่าต้องช าระภาษีประเภทใด เนื่องจาก
ประชาชนได้รับการศึกษาไม่มากนักบางคนไม่ได้รับการศึกษาเลยแต่สามารถประกอบธุรกิจห้องเช่าได้
เนื่องจากเป็นคนในพ้ืนที่ดั้งเดิมและมีทุนทรัพย์ส่วนตัวค่อนข้างมาก บางคนจะจบเพียงแค่มัธยมศึกษา
ตอนต้น  พร้อมทั้งเห็นว่าอัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี เป็น
อัตราที่สูงเกินไปและต้องเสียภาษีซ้ าซ้อน พร้อมกันนั้นประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่มั่นใจเรื่อง
ฐานข้อมูลโดยภาพรวมเห็นว่าเกิดจากความไม่แน่ใจเรื่องการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินว่า
ถูกต้องเป็นปัจจุบันหรือไม่ อีกทั้งยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับการค านวณภาษีของเจ้าหน้าที่ว่าค านวณถูกต้อง
และยุติธรรมหรือไม่ ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือผู้เสียภาษีไม่มั่นใจเรื่องความโปร่งใสในการใช้
เงินภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  

3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร จากการศึกษาวิจัยพบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  มีการจัดประชุมเรื่องการช าระภาษีให้กับ
ตัวแทนชุมชนเพ่ือกระจายข่าวไปสู่ประชาชนแต่ก็ไม่ทั่วถึง  เช่น มีการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ในเขต
ชุมชนเท่านั้น บางป้ายถูกต้นไม้บัง บางป้ายช ารุด แต่ก็มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยในการ 
ประชาสัมพันธ์และมีการจัดท าเอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ เพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนไปช าระภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น ประชาชนที่เสียภาษีบ ารุงท้องถิ่นสม่ าเสมอทุกปีมีความเห็นว่าทางองค์การบริหารต าบลควร
จะมีการจัดท าโครงการคืนก าไรให้กับผู้เสียภาษีบ้าง เพ่ือเป็นการตอบแทนน้ าใจให้แก่ผู้เสียภาษีราย
เดิมและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เสียภาษีรายอื่น ๆ ด้วย   

4. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยพบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดท ารูปแบบแสดงรายการช าระ
ภาษีที่เข้าใจยากและกรอกข้อมูลค่อนข้างยากไม่มีตัวอย่างการกรอกข้อมูล   เอกสารที่ใช้ยื่นภาษีมี
จ านวนมาก และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง ขาดการท าระบบการเก็บรวบรวมประวัติของผู้
เสียภาษ ี

5. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านการ
ช าระภาษีไว้ให้เพียงพอกับผู้เข้ามาใช้บริการ   และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่รับช าระภาษีไว้ตลอดเวลา 
ส่วนสถานที่จัดเก็บคับแคบ แสงสว่างไม่เพียงพอ เคาน์เตอร์ที่รับช าระภาษีสูงเกินไป มีตู้เอกสาร
จ านวนมาก ส่วนเจ้าหน้าที่รับช าระภาษีอัธยาศัยที่ดี 

6. ปัจจัยเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลง
ตามผู้บริหารระดับสูง จากการศึกษาวิจัยพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี จะมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่ น เพราะ
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ผู้บริหารระดับสูงบางสมัยจะยึดหลักการจัดเก็บภาษีตามที่กฎหมายก าหนด บางสมัยจะยึดหลักความ
เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีคือ มีรายได้มากก็เสียมาก มีรายได้น้อยก็เสียน้อย ส่วนประชาชนผู้เสียภาษีใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงบางส่วน มีความคิดเห็นว่าการจัดเก็บภาษีจะมากหรือน้อย
ควรค านึงถึงความเจริญของชุมชนเป็นหลักชุมชนใดที่มีความเจริญมากก็ควรเก็บมากชุมชนใดที่มีความ
เจริญน้อยก็ควรลดหลั่นการจัดเก็บภาษีลงไป 

 
4.2 การอภิปรายผลการวิจัย  

  
จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย  เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุง

ท้องถิ่นหลาย ๆ งานวิจัย จะพบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นคล้าย ๆ กัน 
คือ ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ปัจจัยด้าน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษี ปัจจัยด้านการประชาสั มพันธ์และการ
สื่อสาร ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น แต่
จากการวิจัยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีผลการวิจัยที่แตกต่างจากงานอ่ืน ๆ คือ ปัจจัยเรื่องความ
ต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจัยได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ผลของการวิจัยสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการศึกษาข้อมูลด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม ่ๆ อยู่เสมอ ๆ อาจจะเป็นเพราะว่ากฎระเบียบของภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นมีจ านวนมากและมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของกฎหมายและสามารถอธิบายเพื่อไขข้อข้องใจให้กับประชาชนผู้เสียภาษีเข้าใจได้ รองลงมาคือ 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบและจัดท า
บัญชีผู้เสียภาษีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงมีการ
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการจัดเก็บอยู่เป็นประจ า จึงท าให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการใน
การปฏิบัติการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรินดา ทองสงคราม 1  จากผล 

                                           
1รินดา ทองสงคราม, “แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล

พังทุย   อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น,” (งานวิจัยปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556), บทคัดย่อ. 
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การวิจัยพบว่าหากจะท าให้การจัดเก็บภาษีรายได้ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย มี
ประสิทธิภาพและจัดเก็บได้มากขึ้น ควรบรรจุโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ไว้ในแผน
งบประมาณดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดเก็บรายได้” 2. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
3. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 4. โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้าน 5. 
โครงการเพิ่มแรงจูงใจในการจัดเก็บรายได้ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,035,000 บาท ซึ่งหากด าเนินการ
ตามโครงการดังกล่าวแล้วจะท าให้การจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต 

2. ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษีมีผลกระทบ
มากที่สุด  เมื่อศึกษาวิจัยแล้วพบว่า ประชาชนผู้เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านอัตราภาษีบ ารุงท้องถิ่น ไม่รู้ว่า
ทรัพย์สินประเภทใดที่ต้องเสียภาษีและต้องเสียภาษีประเภทใด ส่วนผู้ประกอบการห้องเช่าเห็นว่า  
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5/ต่อปี เป็นอัตราที่สูงเกินไปและต้องเสีย
ภาษีซ้ าซ้อน หมายความว่า ตอนที่ประชาชนผู้เสียภาษีท างานมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาไปแล้ว เมื่อน าเงินท่ีได้จากการท างานมาประกอบธุรกิจห้องเช่าก็ยังต้องเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินและต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก ส่วนประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา 
ท าสวน ท าไร่ ไม่ค่อยสนใจเรื่องการเสียภาษีท้องที่เพราะเห็นว่าตนเองไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีควร ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารจะเสียภาษีป้ายและอาจจะต้องเสีย
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะทางองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้งว่าใน
การประกอบกิจการร้านอาหารจะต้องมีการทิ้งน้ าเสียลงสู่ท่อน้ าทิ้งสาธารณะ แต่ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารยังไม่ได้เสียค่าใบอนุญาตนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการขอผ่อนผันเพราะขายอาหารไม่ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของสมฤทัย มานิตย์2 ได้ท าการค้นคว้าอิสระเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตจังหวัดสิงห์บุรีมีทั้งหมด 5 ด้าน โดยเรียงล าดับปัญหาที่มีผลกระทบจากมากไปน้อย ดังนี้ 1) ปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีท้องถิ่นของผู้เสียภาษี 2) ปัจจัยด้านเอกสารการยื่น
ภาษีบ ารุงท้องถิ่น 3) ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น 4) ปัจจัยด้านการบริการและ
ประชาสัมพันธ์ 5) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีส่วนท้องถิ่นของเจ้าพนักงาน 

                                           
2 สมฤทัย มานิตย์, “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดสิงห์บุรี,” (การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, วิชาเอกการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), บทคัดย่อ. 
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บริหารส่วนต าบล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของนุจริญ วงสุภาพ3 เรื่องสภาพและปัญหาในการ
จัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) โดยรวมประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพในการจัดเก็บภาษีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก 2) ประชาชนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมไม่แตกต่างกัน และประชาชนที่มีสถานภาพและอาชีพต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อสภาพการจัดเก็บภาษีโดยรวมแตกต่างกัน และ3) ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านป้อม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ได้แก่ขาดการสร้างความ
เข้าใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี  ขาดช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ทัน สมัยและทั่วถึง และภาษีที่จัดเก็บมี
หลายประเภทและมีความซับซ้อน 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง   ซึ่งปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษีนั้นตรงกับหลักเกณฑ์ที่
ดีในการจัดเก็บภาษีในเรื่องหลักความแน่นอน (certainly)  ซ่ึงในการบริหารการจัดเก็บภาษีนั้น
กฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีทุกประเภทจะต้องมีความแน่นอนและเป็นที่แจ้งชัดแก่ผู้เสียภาษีทุก
คน กล่าวคือ ภาษีทุกประเภทจะต้องเป็นที่แจ้งชัดและมีความแน่นอนในเรื่องของฐานภาษีและอัตรา
ภาษีไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ มีระยะเวลาที่แน่นอนในการเรียกเก็บภาษีนั้น ๆ และมีวิธีการใน
การเรียกเก็บภาษีท่ีชัดเจน ซึ่งหลักความแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจะท าให้ผู้เสียภาษีมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีที่ตนจะต้องเสีย พร้อมกันนั้นจะช่วยท าให้การบริหารการจัดเก็บง่ายขึ้น ถ้ าหากการ
จัดเก็บบางประเภทขาดความแน่นอนหรือมีความก ากวมแล้วจะท าให้การจัดเก็บท าได้ล าบาก และ
อาจเป็นช่องทางก่อให้เกิดการทุจริตและความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี  

3. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีการจัดประชุมเรื่องการช าระภาษีให้กับตัวแทนชุมชนเพ่ือ
กระจายข่าวไปสู่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี เนื่องจากเห็นความส าคัญของการช าระภาษีจึง
จ าเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้แต่การรับรู้ของประชาชนผู้เสียภาษียังไม่ทั่วถึง  
ผู้วิจัยคิดว่าอาจจะเนื่องมาจากผู้ประกอบธุรกิจบางรายที่ประกอบธุรกิจอยู่ ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ไม่ได้อยู่ดูแลธุรกิจด้วยตนเองแต่ให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ดูแล
แทนซึ่งผู้ดูแลอาจจะไม่ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการช าระภาษีให้กับเจ้าของธุรกิจได้รับทราบ จึง
ท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัด

                                           
3นุจริญ วงสุภาพ, “สภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,” วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า 3, ฉ.1 (มกราคม
2559), 61. 
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สระบุรี ไม่ตรงตามเป้าหมาย ส่วนเรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ทางองค์การบริหารส่วนต าบลมีการขึ้นป้าย 
ประชาสัมพันธ์เฉพาะในเขตชุมชนและติดตั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น ท าให้ประชาชนที่อยู่
ห่างไกลเขตชุมชนไม่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร และบางป้ายประชาสัมพันธ์ถูกต้นไม้บัง บางป้ายช ารุด 
อาจจะเนื่องมาจากติดตั้งไว้นานแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์และมีการจัดท าเอกสาร แผ่นพับ 
โปสเตอร์ เชิญชวนเพ่ือให้ไปช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่น แต่การแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถ
แจกจ่ายได้ทั่วถึง เนื่องจากว่าเป็นการแจกแบบฝากให้ประชาชนผู้เสียภาษีไปแจกกับผู้เสียภาษีคนอ่ืน 
แต่ประชาชนบางคนที่ได้รับเอกสารมาก็ไม่ได้แจกเนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน ในบางกรณีมีการ
แจกซ้ าหมายความว่า ได้รับแล้วก็ได้รับอีกส่วนคนที่ไม่ได้รับก็ไม่ได้รับเลย จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้
ศึกษาวิจัยเห็นว่า การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมีผลต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นเป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทิมา สังขดิษฐ์4  ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการช าระภาษีท้องถิ่น 
: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการศึกษาวิจัย
พบว่าประชาชน ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์เป็นอันดับแรก รองลงมาคือบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดี ในการช าระภาษี 
ขณะที่ประชาชนที่มีทัศนคติไม่แน่ใจในการช าระภาษีเป็นกลุ่มที่มีปัญหาในการช าระภาษีมากที่สุด 
อาจมีสาเหตุจากปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันหรือทัศนคติต่อการช าระภาษีที่แตกต่างกัน เช่น
ประชากรที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับ
เรื่องของภาษีบ ารุงท้องถิ่น จึงท าให้ประชากรกลุ่มนี้มีข้อสงสัยในการช าระภาษีมากกว่ากลุ่มที่ไม่มี
ความรู้ หรือไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับการช าระภาษี  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คือ ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ซึ่งตรงกับ
หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี คือการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยัง
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องเลือกใช้สื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสาร 
เช่น สื่อสารด้วยค าพูด สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือเผยแพร่เล่มเล็ก ๆ เอกสารแนะน า
ประกอบ แผ่นโฆษณา สื่อทางด้านแสงและเสียง เช่น วิทยุกระจายเสียง การสื่อประเภทกิจกรรมเช่น 
เป็นกิจกรรมร่วมกับชุมชน หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ร่วมกัน เช่น กิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ กิจกรรม 

                                           
4จันทิมา สังขดิษฐ์, “ ปัญหาการช าระภาษีท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล

จอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก, (การศึกษาค้นคว้าปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหาร 
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555), บทคัดย่อ. 
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ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาเป็นต้น การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นสามารถแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง
ได้ เนื่องจากสามารถหาข้อยุติและหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

4. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้จัดท าแบบแสดงรายการช าระภาษีที่เข้าใจยากและกรอก
ข้อมูลค่อนข้างยาก อาจเป็นเพราะว่าเอกสารเป็นภาษากฎหมายท าให้ประชาชนทั่ว ๆ ไปไม่ค่อยเข้าใจ
และไม่มีตัวอย่างการกรอกข้อมูล ส่วนเอกสารที่ใช้ยื่นภาษีมีจ านวนมากและต้องยื่นเอกสารซ้ า ๆ ทุกปี 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงที่มีปัญหาส่วนใหญ่เห็นว่าสาเหตุมาจากขาดการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลเดิมของผู้เสียภาษีในเรื่อง
การประกอบธุรกิจว่าธุรกิจนั้น ๆ ตั้งอยู่ตรงไหนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี และมีเอกสารใดบ้างที่ได้ยื่นไปแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการสัมมนาหัวข้อ “ข้อเสนอ 
แนะเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มข้าราชการ”5 ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมสัมมนา
กลุ่มภาคเอกชน กลุ่มวิชาชีพบัญชีและกฎหมาย มีความคิดเห็นว่าร่างประมวลฯยังไม่ค่อยเข้าใจใน
โครงสร้าง แต่น่าจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายขึ้น ระเบียบการปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยาก จึงควรออกระเบียบให้
ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อนถ้าหากจ าเป็นต้องใช้ภาษากฎหมายควรจะจัดท าอีกเล่มเพ่ืออธิบาย 
ยกตัวอย่างและตีความให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้จบด้านกฎหมายโดยตรงได้เข้าใจไปในทางเดียวกัน
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ออกกฎหมาย 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี   ซึ่งปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่นนั้นมีความ
สอดคล้องกับลักษณะของภาษีอากรที่ดี  ด้านการอ านวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษี  เช่น การใช้ภาษา
ที่อ่านเข้าใจง่าย เอกสารไม่มากเกินไป ใช้วิธีการที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพ่ือไม่ให้ผู้เสียภาษีเกิดความ
เบื่อหน่ายหรือให้ผ่อนช าระได้ในกรณีที่ต้องเสียภาษีเป็นจ านวนมากเป็นต้น 

5. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง 
อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านการช าระภาษีไว้ให้
ประชาชนผู้เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เพ่ือไข
ข้อข้องใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่น เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงได้เห็น
ความส าคัญของการช าระภาษีว่าการช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน จึงจ าเป็นต้องให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช าระภาษีให้ประชาชนได้รับทราบอย่างไร้ข้อสงสัย ส่วนสถานที่รับ
ช าระภาษีไม่ค่อยสะดวกเพราะคับแคบเกินไป ไฟไม่ค่อยสว่าง มีที่พักผ่อนระหว่างรอช าระภาษีน้อย มี

                                           
5กรมสรรพากร, www.rd.go.th>download>PramualProj  (สืบค้นเมื่อวันที่  10 

พฤษภาคม 2560). 



Ref. code: 25595703011329OYZ

39 

ตู้เอกสารต่าง ๆ มากมายดูแล้วไม่สบายตา ส่วนเคาน์เตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสูงเกินไปเมื่อ
ประชาชนเข้าไปเสียภาษีท าให้มองไม่เห็นเจ้าหน้าที่ และใช้เวลาในกระบวนการช าระภาษีนานเกินไป 
ส่วนจ านวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าให้การต้อนรับดี มีน้ าดื่มเย็น ๆ ให้บริการ 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของนฤมล  เหรียญเจริญ6 ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่  ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าประดู่  
อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  พบว่าด้านการจัดเก็บภาษีควรมีการปรับปรุงด้านการด าเนินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ด้วยการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีไว้ภายในหมู่บ้านเพ่ือให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
ของหมู่บ้านเพื่อชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดแนวทางในการเสียภาษี  ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี คือปัจจัย
ด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นนี้นั้นทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่สามารถให้ค าปรึกษาด้านการช าระภาษีไว้ให้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพราะประชาชนบางกลุ่มยังเข้าใจผิดคิดว่าการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เป็นการเก็บโดยกรมสรรพากรและเป็นภาษีประเภทเดียวกับที่จ่ายให้กับกรมสรรพากรทุกปี จึงเข้าใจ
ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน ซึ่งเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องอธิบายว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งท้องถิ่นในที่นี้หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา เมื่อเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินรายได้ทั้งหมดเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะน าภาษีท่ีได้มาใช้พัฒนาท้องถิ่นของตน ส่วนภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพากรนั้นเป็นรายได้ที่
ส่งให้กับรัฐบาลกลางเพื่อน าไปบริหารประเทศในส่วนรวม  

6. ปัจจัยเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น จากการศึกษาวิจัย
พบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  ประสบปัญหาเรื่อง 
นโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น  เพราะประชาชนผู้เสียภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลิง  อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี บางส่วนเห็นว่าการเปลี่ยนผู้บริหารในแต่ละยุคแต่ละสมัย
ท าให้ต้องเสียภาษีท้องถิ่นในจ านวนที่แตกต่างกัน หมายความว่าผู้บริหารบางสมัยจะเก็บภาษีบ ารุง

                                           
6นฤมล เหรียญเจริญ, “ความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหน้าประดู่ : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนหน้าประดู่อ าเภอพานทอง จังหวัด
ชลบุรี” (การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารงานท้องถิ่น  
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550), บทคัดย่อ. 
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ท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งประชาชนต้องเสียภาษีเต็มอัตราท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น บางสมัยจะยืดหยุ่นตามค าร้องขอของประชาชนผู้เสียภาษีท าให้การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพลดลง  แต่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนผู้
เสียภาษีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การที่ผู้บริหารบางสมัยไม่กล้าที่จะจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ หรือไม่มีนโยบายที่จะขยายฐานภาษีบ ารุงท้องถิ่นอาจจะเนื่องมาจากเกรงว่าจะ
สูญเสียฐานเสียงของตน ซึ่งสอดคล้องกับการสัมมนาหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม”7 ของผู้เข้าร่วม
ประชุมกลุ่มข้าราชการ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของผู้เข้าร่วมสัมมนากลุ่มวิชาชีพบัญชี/กฎหมาย 
เป็นความเห็นของท่านวิทยากรอาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ์ ในเรื่องของควรมีการปรับปรุงในส่วนของ
จริยธรรมของบุคคลควบคู่ไปกับตัวบทกฎหมายประมวลรัษฎากร  เพราะปัจจุบันส่วนมากให้อ านาจใน
การให้บุคคล (เจ้าหน้าที่,พนักงาน) มีอ านาจในการประเมินและมีบรรทัดฐานในการพิจารณาและ
ก าหนดกฎเกณฑ์มาใช้ประเมินโดยใช้ลักษณะสามัญส านึกส่วนตัว และในบางกรณีที่เป็นเรื่องเดียวกัน
อาจจะมีข้อสรุปที่แตกต่างกัน ซึ่งควรมีการอบรมให้กับผู้ดูแลจัดเก็บภาษีมีความรู้และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน (บางคนและบางสถานการณ์เท่านั้น) 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น
นั้น มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ดีในการเก็บภาษีของ อดัม สมิธ ในเรื่องหลักของความยืดหยุ่น
ซ่ึง หลักการจัดเก็บภาษีที่ดีนั้นควรเป็นภาษีที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ หากรายได้ของประชาชนมากขึ้นก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้น หรือหากรายได้ของประชาชน
ลดลงก็จะเก็บภาษีได้น้อยลงซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้เสียภาษี 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
7กรมสรรพากร, www.rd.go.th>download>PramualProj  (สืบค้นเมื่อวันที่  10 

พฤษภาคม 2560). 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
จากกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ

ต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง  ดังนี้ 1. ปัจจัยด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 2. ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น 3. ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 4. ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น 

จากผลการศึกษาวิจัยจึงท าให้ทราบว่ามีปัจจัยเพ่ิมมาอีก 1 ปัจจัย คือปัจจัยเรื่องความ
ต่อเนื่องของนโยบายการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารระดับสูงที่มี
การหมุนเวียนเข้ามาบริหารตามวาระแต่ผู้บริหารระดับสูงก็ไม่ได้ตัดสินใจเพียงล าพังคนเดียวจะมีการ
ประชุมหารือข้อสรุปกับผู้ร่วมงานที่เก่ียวข้องทุกครั้ง  

จากการศึกษาวิจัยสามารถเรียงล าดับปัจจัยที่มีผลกระทบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ คือ
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของผู้เสียภาษีเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปัญหาด้านการขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบ
ภาษีบ ารุงท้องถิ่น ปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นและปัจจัยเรื่องความต่อเนื่องของนโยบาย
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้บริหารระดับสูง ส่วนปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบภาษี
บ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด  
นอกนั้นเป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุส าคัญท่ีท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นไม่ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น
เจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงเพ่ือให้การจัดเก็บได้ตรงตามเป้าหมาย 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย  

  
จากผลการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นทีไ่ด้ไม่ตรงตามเป้าหมายดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่น เนื่องจาก
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีรายได้จากภาษีบ ารุง
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ท้องถิ่นเป็นรายได้หลัก จึงจ าเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือที่จะท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นได้ตรงตามเป้าหมายโดยแบ่ง
ความรู้ความเข้าใจ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  ถึงแม้ว่าปัจจัยด้านนี้จะไม่มีผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บเพราะเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบภาษีบ ารุงท้องถิ่นเป็นอย่างดี
สามารถอธิบายเพ่ือไขข้อข้องใจให้กับประชาชนผู้เสียภาษีเข้าใจได้  แต่ผู้ศึกษาวิจัยมีความคิดเห็นว่า 
กฎระเบียบเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบ่อยครั้ง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลควรมีการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นให้ได้ตามเป้าหมาย ควรจัดท าโครงการการเพ่ิมศักยภาพของการจัดเก็บภาษีให้เจ้าหน้าที่ทุก
ระดับที่เกี่ยวข้องและควรหาแนวทางขยายฐานภาษีเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือน ารายได้นั้นมาพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   

1.2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้เสียภาษีในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จากการศึกษาวิจัยพบว่าประชาชนผู้ที่มีหน้าที่
เสียภาษีในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น เนื่องจากประชาชนมีการศึกษาไม่สูงนักและภาษีบ ารุงท้องถิ่นมีหลายชนิดและมีอัตราการเสีย
ภาษีหลายอัตรา ท าให้ประชาชนไม่สามารถจดจ าได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยมีความคิดเห็นว่าควร
เสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นให้กับโรงเรียนที่ อยู่ในเขตการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เพ่ือให้นักเรียนได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาษีบ ารุงท้องถิ่นและ
จะได้ชี้แจงกับผู้ปกครองให้รับทราบในเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับจากการช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่นว่าภาษี
นั้นน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแทบทั้งสิ้น และควรมีการสอบถามความต้องการของประชาชนใน
เรื่องการบริการสาธารณะว่าประชาชนต้องการด้านใดบ้าง เพราะในบางกรณีทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลจัดบริการสาธารณะให้แต่ประชาชนไม่ต้องการ เช่น การจัดหาถังขยะให้กับประชาชนที่ปลูก
บ้านอยู่กลางทุ่งนาซึ่งมีขยะไม่มากและประชาชนสามารถจัดการด้วยตัวเองได้ และควรปรับปรุง
บริการสาธารณะที่มีอยู่แล้วอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่น  

1.3 ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากการศึกษาวิจัยพบว่ามีขั้นตอนใน
การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน ดังนั้นผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าควรน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล โดยเริ่มตั้งแต่ขึ้นทะเบียน
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ผู้เสียภาษีในปีงบประมาณนั้น ๆ ส ารวจผลการประกอบธุรกิจตามสภาพความเป็นจริง ประเมินอัตรา
ภาษีตามที่กฎหมายก าหนดไว้และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีทราบ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ควรจะสร้างกลุ่มเฟสบุ๊คหรือ 
กลุ่มไลน์ ส าหรับผู้ประกอบการที่มีอาชีพเดียวกันเพ่ือสื่อสารและประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง หรือระหว่างผู้มีหน้าที่เสียภาษีในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิ งด้วยกัน 
ส่วนการช าระภาษีควรเปิดช่องทางให้ช าระได้หลายช่องทาง เช่น  ช าระทางไปรษณีย์ ช าระทาง
ธนาคาร หรือโอนเงินเข้าบัญชีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี หรือ หากจะไปช าระเองที่องค์การบริหารส่วนต าบลก็ยื่นเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวแล้ว
สามารถช าระภาษีได้เลย เนื่องจากมีข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว   

2. ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ผู้วิจัยมีความเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ควรจะชี้แจงถึงผลงานที่ได้ท าไปแล้วว่ามี
อะไรบ้าง ใช้งบประมาณในการจัดท าจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือแสดงให้ประชาชนผู้เสียภาษีเห็นว่าทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าเงินไปใช้ในการพัฒนาชุมชนจริง ๆ และมีโครงการใดบ้างที่จะพัฒนา
ต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งบอกเรื่องงบประมาณคร่าว ๆ ในโครงการนั้น ๆ ส่วนด้านขั้นตอนและวิธีการ
ช าระภาษีควรจัดท าแผ่นพับแสดงรายละเอียดและก าหนดเวลาในการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินให้
ชัดเจนพร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ประชาชนในเขตของตนเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน หรือติด
ป้ายประกาศตามบ้านของผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ลูกบ้านได้รับทราบก่อนที่จะด าเนินการ
จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นอย่างน้อย 10 วัน และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนช าระภาษีบ ารุง
ท้องถิ่นมากขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงควรจัดอบรมโครงการภาษีท้องถิ่นสัญจร
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องภาษีบ ารุงท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าใจและช าระภาษีได้ถูกต้อง พร้อม
กันนั้นจ าเป็นจะต้องส ารวจการรับรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นของประชาชนเป็นประจ า เพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องภาษีบ ารุงท้องถิ่นและเมื่อประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นอาจจะท าให้ประชาชนมา
เสียภาษบี ารุงท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

3. ข้อเสนอแนะด้านการให้บริการที่ดีและสิ่ งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาวิจัย
พบว่า ปัญหาด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ ารุงท้องถิ่น เรื่องแบบแสดงรายการช าระภาษีที่เข้าใจยาก
และกรอกข้อมูลค่อนข้างยากนั้น ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าควรมีตัวอย่างการกรอกข้อมูลและควรมี
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือจัดท าแบบฟอร์มที่เข้าใจง่ายทั้งผู้ที่จัดท าแบบฟอร์มและผู้เสียภาษีแต่ต้องมี
ข้อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่วนเรื่องเอกสารที่มีจ านวนมากนั้นผู้วิจัยคิดว่าควรลดจ านวนเอกสารที่ใช้
ยื่นภาษีที่ต้องยื่นซ้ า ๆ ทุกปี ควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ส่วนปัญหาเรื่องสถานที่คับแคบไม่สะดวก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าอาจเป็น
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เพราะติดปัญหาเรื่องงบประมาณจึงไม่สามารถขยายส านักงานได้ จึงควรแก้ไขด้วยการลดขั้นตอนที่ไม่
จ าเป็นออกไปเพ่ือให้การช าระภาษีใช้เวลาไม่มากนัก หรืออาจเพ่ิมช่องทางในการช าระภาษีโดยการ
ช าระผ่านธนาคาร ช าระทางอินเตอร์เน็ต ช าระทางไปรษณีย์หรือโอนผ่านเข้าบัญชีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปลิง เรื่องแสงสว่างที่มีไม่เพียงพอนั้นควรเพ่ิมหลอดไฟเพ่ือให้มีแสงสว่างเพ่ิมมากขึ้น 
ส่วนเรื่องเคาน์เตอร์ที่สูงเกินไปนั้นควรจัดหาเคาน์เตอร์ที่ต่ าลงมาจะได้มองเห็นเจ้าหน้าที่ได้อย่าง
เด่นชัด 

4. ข้อเสนอแนะเรื่องความต่อเนื่องของนโยบายการเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่นของผู้บริหาร 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  จะมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารเมื่อครบก าหนดตามวาระซึ่งผู้บริหารนี้จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ผู้ศึกษาวิจัยมี
ความคิดเห็นว่าผู้บริหารควรปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มีรายได้จากการเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นเป็นรายได้หลัก ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นเพ่ือให้การคลังมีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า และการใช้จ่ายเงินในการพัฒนาต้องมีความเหมาะสมกับ
พ้ืนที่นั้นๆด้วย นอกจากนี้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิงควรมีนโยบายจัดการ
ประชุมร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือรับรู้และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในเรื่องแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างไรให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ซึ่งความต้องการความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนจะเป็นตัวที่ผลักดันให้เกิดการหางบประมาณ
เพ่ือน ามาสนองความต้องการของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการบังคับให้มีการจัดเก็บและ
ช าระภาษีบ ารุงท้องถิ่นทางอ้อมอีกด้วย นโยบายข้อสุดท้ายที่ผู้บริหารควรท าคือ การออกเยี่ยม
ประชาชนในเขตพ้ืนที่พร้อมทั้งจัดหน่วยบริการสาธารณสุขไปด้วย เพ่ือเป็นการแสดงให้ประชาชนเห็น
ว่าผู้บริหารมีความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง 

อย่างไรก็ตามการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง อ าเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
จะสามารถเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับผลงานการพัฒนาชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล หากประชาชนเห็นว่าเงินภาษีที่เสียไปนั้นได้ถูกน ามาชุมชนพัฒนาให้ดีขึ้นและผู้เสีย
ภาษีเองได้รับประโยชน์จากการเสียภาษีด้วยก็จะเป็นแรงจูงใจในการช าระภาษีเพ่ิมมากขึ้น อีก
ประการหนึ่งคือเรื่องความเป็นธรรมในการช าระภาษี หากจะท าให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นบรรลุ
ตามเป้าหมายได้นั้น ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเป็นธรรมในระบบภาษีอย่างเท่าเทียมกันทุก
คน ประการสุดท้ายคือ ความสามารถในการช าระภาษีของผู้เสียภาษี ซึ่งความสามารถในการช าระ
ภาษีนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ หากอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ าย่อมจะส่งผล
กระทบต่อปริมาณการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 

1. ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษี 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืน ๆ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นให้ได้ตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและภาครัฐจะ
สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่น 
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คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555. 

รินดา ทองสงคราม. “แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังทุย   
อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น.” งานวิจัยปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556. 

วาสนา ขอนทอง. “แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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แบบสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองคลัง  
(ชื่อ……………………………………………………………..) 

1. ทาง อบต. จะรู้ได้อย่างไรว่าใครจะต้องเสียภาษีบ้าง 
2. มีวิธีการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ผู้เสียภาษีรับทราบเกี่ยวกับการช าระภาษีว่าจะต้อง

ช าระเม่ือไร จ านวนเท่าใด และสามารถช าระได้ที่ไหนบ้าง 
3. มีการรณรงค์เพ่ือให้มีผู้เสียภาษีมาเสียภาษีเพ่ิมข้ึนหรือไม่ อย่างไร 
4. มีข้ันตอนการจัดเก็บภาษีอย่างไรบ้าง 
5. มีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษีบ ารุงท้องถิ่นแก่ประชาชนหรือไม่ และมี

วิธีการในการให้ความรู้อย่างไรบ้าง 
6. มีการเข้าไปส ารวจหรือสอบถามผู้ด าเนินธุรกิจบ้างหรือไม่ว่าการด าเนินธุรกิจเป็น

อย่างไรบ้าง และมีความถี่ในการเข้าไปส ารวจแค่ไหน 
7. มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บภาษีบ้างหรือไม่ อบรมที่ไหน ใครเป็นผู้อบรม 
8. ในกรณีที่ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีไม่มาช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนดทาง อบต. มี

วิธีการจัดการอย่างไรบ้าง 
9. ปัญหาหลักๆของผู้ที่ไม่เสียภาษีท้องถิ่นมีอะไรบ้าง 
10. เมื่อเปลี่ยนนายก อบต. ท าให้นโยบายในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง

หรือไม่อย่างไร 
แบบสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่เสียภาษี (ชื่อ………………อายุ……… จบการศึกษา………ประกอบธุรกิจ…………) 

1. รู้เรื่องการเสียภาษีจากใคร รู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเสียเมื่อไร จะเสียที่ไหน และจ านวน
เงินเท่าไหร่ 

2. ทรัพย์สิน หรือธุรกิจอะไรบ้างที่จะต้องเสียภาษีและจะเสียภาษีประเภทใด 
3. คุณคิดว่าการเสียภาษีบ ารุงท้องถิ่นมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร 
4. คุณรู้หรือไม่ว่าเงินภาษีน าไปใช้อะไรบ้าง และจะรู้ได้อย่างไร 
5. คุณเต็มใจที่จะช าระภาษีท้องถิ่นหรือไม่ เพราะอะไร 
6. อัตราภาษีท่ีช าระเป็นอย่างไรบ้าง (มากเกินไป น้อยเกินไป หรือเหมาะสมแล้ว) 
7. เอกสารที่ใช้ในการยื่นช าระภาษีเป็นอย่างไรบ้าง เช่นมากไปหรืออ่านเข้าใจยาก 
8. มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้จัดเก็บภาษีอย่างไรบ้าง  
9. สถานที่ในการจัดเก็บเป็นอย่างไรบ้าง 
10. มีเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการช าระภาษีหรือไม่ 
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