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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
วิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ทั้งปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร และปัญหาที่ส่งผลกระทบ
จากภายในองค์กร กล่าวคือ ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร ได้แก่ 1) ปัญหาด้านนโยบาย
ของรัฐ 2) ปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 3) ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
4) ปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น ส่วนปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร 
ได้แก่ 1) ปัญหาด้านบุคลากร 2) ปัญหาด้านงบประมาณ 3) ปัญหาด้านการจัดการ 

 
ค าส าคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, ปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่

จัดเก็บเอง 
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ABSTRACT 

  
Revenue collecting problems in Kudwa Subdistrict Administrative 

Organization, Kuchinarai District, Kalasin Province, Northeast Thailand, were analyzed. 
A qualitative method was used with in-depth interviews and documentary analysis. 
Samples were Kudwa Subdistrict administrative officials.  

Results were that problems had external and internal organizational 
causes. The former included government policy problems, local political issues, 
economic challenges, and inhabitants’ difficulties with cooperation. Problems 
deriving from internal organizational matters included personnel dilemmas, 
budgetary restrictions, and management obstacles. These findings may be helpful for 
resolving revenue collecting issues in Northeasterm Thailand.  
 
Keywords: Local government, Kudwa Subdistrict Administrative Organization, 
Revenue collecting problems. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

 
การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบจากการประกาศ                  

ใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องถึง 2550 ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ
จากรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีอ านาจ ความอิสระในการตัดสินใจท าหน้าที่แทน
รัฐบาลในการดูแลและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและเป็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง
และเพ่ิมประสิทธิภาพความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น  

นอกจากนี้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีเป้าหมายหนึ่ง                 
ที่ส าคัญคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าการ
ด าเนินการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาได้ เห็นความส าเร็จในภาพรวม
ของการท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถมีรายได้ เ พ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก                             
แต่การเพ่ิมขึ้นของรายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดสรรรายได้ประเภทต่าง  ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปของภาษี
จัดสรรหรือเงินอุดหนุนของรัฐบาลซึ่งยังไม่สามารถถือเป็นความส าเร็จที่แท้จริงของการกระจายอ านาจ
ทางการเงินการคลังที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังไม่สามารถพ่ึงตนเองในทางการคลังได้เลย ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น ยังส่งผลต่อปัญหา
ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความจ าเป็นของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ตลอดจนส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบใหม่  ๆ    
ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอัตราการเติบโตที่ลดลงและ
พ่ึงพิงเงินจากรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่ท าให้เห็นได้ว่าการกระจายอ านาจทางการคลังที่ผ่านมาไม่ได้
ส่งเสริมความเป็นอิสระทางการคลังแต่อย่างใด ซึ่งเป็นโจทย์ส าคัญว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เพ่ิมการเติบโตของรายได้ให้เพียงพอกับความต้องการบริการสาธารณะที่มีแนวโน้มสูงขึ้นได้อย่างไร 
เพราะหากขีดความสามารถทางรายได้ยังไม่มากกว่าเดิม เพียงแค่จ านวนประชากรที่มากขึ้นก็อาจ
กดดันให้เกิดสภาวะการขาดดุลการคลังของท้องถิ่นตามมาขณะที่รัฐบาลจะยังสามารถจัดสรรเงิน
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานต่อไปได้อีกนานเพียงใดในเม่ือภาระทางการคลังของรัฐบาลมี
แต่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

ปัจจุบันแม้จะมีแนวคิดในการแบ่งรายได้จากภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ขึ้นแต่ก็ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมและไม่มีการตัดสินใจร่วมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง              
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จากภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รวมไปถึงจากภาษีที่ดิน เป็นต้น ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าวย่อม
สุ่มเสี่ยงที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียความมีอิสระและความหลากหลายในการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ซึ่งหากละเลยปัญหาความขาดแคลนรายได้ที่ เพียงพอย่อมเป็นการลดทอน                     
การพัฒนาการกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นและการจัดการตนเองเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง
เหมาะสมตามความต้องการย่อมเป็นไปได้ยาก1 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่มี
รายได้ส าคัญอยู่ 4 ประเภท ดังนี้2 

ประเภทที่หนึ่ง รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ประกอบด้วย 1) รายได้จากภาษีอากร 
ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และอากรรังนกอีแอ่น                        
2) รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จากทรัพย์สิน รายได้
จากสาธารณูปโภค รายได้เบ็ดเตล็ด  

ประเภทที่สอง รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสุรา
และเบียร์ ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ ภาษีการพนัน ค่าภาคหลวงแร่ 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อ่ืน ๆ (รวมรายได้ตามกฎหมายอุทยาน ค่าภาคหลวงป่าไม้ ค่าธรรมเนียมน้ า
บาดาล อาชญาบัตรประมง)  

ประเภทที่สาม รายได้รัฐบาลแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ประเภทที่สี่ เงินอุดหนุน ได้แก่ ทั่วไป ทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ (ถูกยุบรวมเป็น
เงินอุดหนุนทั่วไปในปีงบประมาณ 2551) เฉพาะกิจ 

ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ส าคัญมาจากที่รัฐบาลจัดเก็บให้ 
รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้และเงินอุดหนุน ส่วนรายได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองกลับมีสัดส่วน
ที่น้อยถ้าเทียบกับรายได้รวมทุกประเภท ดังนั้น เมื่อรายได้ที่องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเองไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหา  

                                           
1 วุฒิสาร ตันไชย และคณะ, ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2558). 
2 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

สถาบันพระปกเกล้า, 2554), 21-22. 
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ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความตระหนักที่จะศึกษาประเด็นปัญหาการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเลือกกรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า            
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดเล็กหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่คาดว่าชุมชนจะมีการขยายตัว
ทางเศรฐกิจที่ดีขึ้นเรื่อง ๆ เนื่องจากเป็นชุมชนผู้ไทยที่มีความโดดเด่นในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวผู้ไทยซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว จึงมีการจัดเป็นชุมชนท่องเที่ยวในลักษณะ Home Stay 
อาทิ หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง (หมู่ 5) เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยอดเยี่ยม
ประจ าปี 2543 (Thailand tourism award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชนในการประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาสัมผัสกลิ่นไอวัฒนธรรมภูไท ปีละ 3,000 – 5,000 คน/ปี3 โดยเริ่ม
ให้บริการกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา โดยนักท่องเที่ยวเข้าพักกับชาวบ้านเพ่ือเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีของชาวผู้ไทย รวมทั้งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติไปพร้อมกัน                    
โดยมีชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเป็นผู้ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยว4 แต่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ายัง
ต้องพ่ึงพิงรายได้หลักจากที่รัฐบาลจัดเก็บให้ รายได้ที่รัฐบาลแบ่งให้และเงินอุดหนุน ส่วนรายได้จาก
การจัดเก็บเองยังมีสัดส่วนที่น้อย ในขณะที่ภารกิจการบริการสาธารณะในพ้ืนที่กลับมากขึ้นเรื่อย ๆ 
และขณะเดี่ยวกันแม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจะมีอ านาจบังคับจัดเก็บภาษีตามที่กฏหมาย
ก าหนดแต่ก็ยังประสบปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและมักมีการขอลดหย่อนยกเว้น 
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการขาดการบริหารจัดการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในสภาพปัญหาและการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
จัดเก็บได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นเหตุให้การวิจัยครั้งนี้มุ่งหวังที่จะทราบถึง
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์                  
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนารายได้ในเชิงนโยบายต่อไป 
 
 

                                           
3 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, ข้อมูลการท่องเที่ยว

ในแผนพัฒนาสามป ี2559-2561, 12. 
4 รัชดาภรณ์ เรืองช่อ, “ธุรกิจการท่องเที่ยวถิ่นผู้ไทย: กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้าน

โคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,       
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545), 92-93.  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบล         

กุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1.2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง

แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

1.3 ค าถามการวิจัย 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองอย่างไร และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเองอย่างไร 
 
1.4 ขอบเขตในการวิจัย 
  
 งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในขอบเขตของข้อมูลจากเอกสารงบแสดงฐานะ
การเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  (2554-2558) และในขอบเขตของข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และ
เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเท่านัน้ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.5.1 ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง

แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
1.5.2 เกิดองค์ความรู้ทางวิชาการในเชิงพ้ืนที่ในมิติเกี่ยวกับสถานการณ์การกระจาย

อ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน                 
การพัฒนาการจัดการปกครองตนเองของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางและสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย                
ซ่ึงน าเสนอเนื้อหาตามล าดับดังต่อไปนี้  

2.1 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.1.1 แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
2.1.2 แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น         

ในประเทศไทย 
2.1.3 แนวคิดว่าด้วยปัญหาด้านการกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครอง      

ส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
2.1.4 ประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
2.1.5 แนวคิดว่าด้วยหลักการก าหนดแหล่งรายรับที่ควรเป็นขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นไทย 
2.1.6 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 
2.1.7 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
2.1.8 งบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ านาจทางการคลังแก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
       การกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่น คือการที่รัฐบาลกลาง

มอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบทางการคลังให้กับหน่วยการปกครองท้องถิ่นให้มีอิสระในการ
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ตัดสินใจทางการคลัง อันได้แก่ การจัดการหารายได้ การใช้จ่าย การก่อหนี้ และการบริหารการคลัง 
โดยไม่ต้องอยู่ในการบังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง เพียงแต่อยู่ในการควบคุมบางเรื่องที่จ าเป็นเท่านั้น1  

การกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ส าคัญที่สุดประการ
หนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปราศจาก
รายได้หรือมีรายได้ไม่พอจ่ายย่อมไม่สามารถท าหน้าที่เป็น “สถาบัน” การปกครองตนเองได้ 
ประชาชนจะไม่สามารถใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ 
ประชาธิปไตยในท้องถิ่นย่อมอ่อนแอไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติได้ ในขณะเดียวกัน การใช้มาตรการกระจายอ านาจทางการคลังที่ผิดพลาดหรือไม่
เหมาะสมก็อาจมีผลเสียต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับชุนมชนได้มากเช่นเดียวกัน2  

ดังนั้น การกระจายอ านาจการคลังสู่ท้องถิ่นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะส่งเสริมให้เกิดการมี    
ส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการตัดสินใจที่จะน าไปสู่การสร้างความรับผิดชอบร่วมกันและ
ความโปร่งใสในการท าหน้าที่ของผู้บริการท้องถิ่นต่อประชาชนที่ตนเองท าหน้าที่ดูแลให้บริการ
สาธารณะ3 

ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายในการกระจายอ านาจทางการคลังให้สู่องค์กรปกครองท้องถิ่นก็เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ การเมือง และการบริหาร 

มิตเิศรษฐกิจ กล่าวคือ  
(1) เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสาธารณะบางอย่าง โดยสินค้าหรือ

บริการสาธารณะบางอย่างรัฐบาลกลางสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สินค้าหรือบริการ
สาธารณะบางอย่างรัฐบาลกลางจะไม่สามารถจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับเป็นการปล่อยให้
ท้องถิ่นเป็นผู้ท าหน้าที่จัดสรรเอง ได้แก่ สินค้าหรือบริการสาธารณะที่มีลักษณะการแผ่กระจาย 
(Spillovers) หรือสินค้าสาธารณะที่ไม่ใช่ระดับชาติ (Non-national public goods) เช่น ถนน
หนทางเพ่ือใช้ในการคมนาคมภายในท้องถิ่น บริการดับเพลิง สวนสาธารณะ สนามกีฬา การก าจัด

                                           
1
 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและทฤษฎี 

(กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2556), 142. 
2
 จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลังไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2558), 265. 
3
 สกนธ์  วรัญญูวัฒนา, การกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แนวคิด

และการปฏิบัติ กรณีศึกษาประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), 3-4.   
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ขยะมูลฝอย เป็นต้น4 ทั้งนี้ การที่ท้องถิ่นสามารถจัดสรรสินค้าหรือบริการสาธารณะบางอย่างแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากกว่ารัฐบาลกลางนั้น เพราะว่าประชาชนในท้องถิ่นเป็น
ผู้ที่รับรู้ปัญหาและความต้องการของตนเองดีที่สุด การที่ให้องค์กรของประชาชนในระดับท้องถิ่น
รับผิดชอบในการให้บริการสาะรณะแก่ประชาชนย่อมจะดีกว่าหน่วยงานของรัฐในส่วนกลางไป
ด าเนินการให้เพราะสามารถด าเนินการได้ตรงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและเป็นไป
อย่างรวดเร็ว5 

(2) ช่วยให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนท้องถิ่น โดยหลักการแล้วการ
กระจายอ านาจทางการคลังที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสในการก าหนดนโยบาย
ทางการคลังมีอ านาจการตัดสินใจทางด้านจัดหารายรับและการตัดสินใจด้านการใช้จ่าย มีระบบการ
คลังเป็นของตนเอง ประชาชนในท้องถิ่นก็จะเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของท้องถิ่น อันจะท าให้
เกิดความจงรักภักดี  ความรักและความหวงแหนในท้องถิ่น เกิดจิตส านึกในการเสียภาษี                              
(Tax consciousness) โดยความสมัครใจและเต็มใจ อันจะท าให้การหลบหลีกและหลีกเลี่ยงภาษีลด
น้อยลง6  

(3) ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น กล่าวคือ ประชาชนในท้องถิ่น
ย่อมต้องการให้ท้องถิ่นของตนเองเจริญก้าวหน้าเป็นที่เชิดหน้าชูตา ดังนั้นจึงย่อมต้องการให้ท้องถิ่น
ของตนเองเจริญก้าวหน้าเป็นที่เชิดหน้าชูตา ดังนั้นจึงย่อมจะมีการทุ่มเททั้งก าลังใจและก าลังกาย 
เพ่ือให้ท้องถิ่นได้มีการพัฒนาในที่สุด7 ในขณะที่ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์8 ได้กล่าวถึงมิติด้านเศรษฐกิจและ
การคลัง ไว้ว่า การกระจายอ านาจอาจน ามาซึ่งปัญหาต่อระบบการคลังสาธารณะของประเทศได้ เช่น 
ในกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังจากที่ได้รับการกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางลงไปแล้ว 

                                           
4
 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและทฤษฎี, 

145-146. 
5
 ปธาน  สุวรรณมงคล, การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 19. 
6
 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ:  แนวคิดและ            

ทฤษฎี, 146. 
7
 เรื่องเดียวกัน, 146. 

8
 ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ , การเมืองในกระบวนการกระจายอ านาจ: ศึกษาผ่านบทบาท                   

ของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน  (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,     
2555), 16. 
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อาจด าเนินการก่อหนี้สาธารณะเป็นจ านวนมหาศาล ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
รับภาระหนี้ ไว้ได้ หนี้จ านวนนี้ย่อมจะย้อนกลับมาเป็ นภาระของรัฐบาลกลางได้ในภายหลัง 
นอกจากนั้นแล้วนักเศรษฐศาสตร์จ านวนมากยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า โดยส่วนใหญ่ เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะไม่มีรายได้จากภาษีของท้องถิ่น ( Iocal taxes) ที่เพียงพอ แต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็มักไม่กระตือรือร้นในการแสวงหารายได้อ่ืนด้วยตนเอง ในทางกลับกันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมักคอยแต่ความช่วยเหลือในรูปเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งรูปการเช่นนี้ 
ย่อมส่งผลต่อภาระงบประมาณของรัฐบาลกลาง  

มิตดิ้านการเมือง กล่าวคือ  
(1) เป็นรากฐานต่อการพัฒนาทางการเมือง ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาอย่างเช่น

ประเทศไทย9 การที่รัฐในส่วนกลางได้ถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ (Devolution of authorities)                 
มาสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอิสระในการ “ปกครองตนเอง” (Self-government) หรือ
เป็นการการให้ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ที่รั ฐส่วนกลางกระจาย
อ านาจไปให้10 การกระจายอ านาจจึงเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ส าคัญที่จะช่วยให้พัฒนาทาง
การเมืองได้มากขึ้น กล่าวคือ ท าให้เกิดการเรียนรู้และมีความเข้าใจในระบบการเมือง รู้ถึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมือง รู้ถึงการแข่งขันทางการเมือง โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและเล่นตามกติกา       
ในที่สุดประชาชนก็จะสามารถเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของแต่
ละฝ่าย อันจะส่งผลให้มีการควบคุมโดยประชาชน (Popular control) ซึ่งจะกลายเป็นรากฐานที่
ส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางการเมือง11 

(2) เป็นรากฐานในการฝึกผู้น าทางการเมืองของประเทศ เพราะการกระจาย
อ านาจเป็นวิธีที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะฝึกฝนและสร้างผู้น าทางการเมืองและผู้น าทางด้านสาธารณะ
ในระดับต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากมิได้มีการฝึกฝนผู้น าในระดับต่าง  ๆ ไว้ก็อาจจะเป็นผลให้ขาดผู้น าที่
ประสิทธิภาพในการบริหารงานในระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้12  

                                           
9
 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ:  แนวคิดและ      

ทฤษฎี, 147. 
10

 ปธาน  สุวรรณมงคล, การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย, 8. 
11

 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและ     

ทฤษฎี, 147. 
12

 เรื่องเดียวกัน, 147. 
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(3) สอดคล้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งประชาธิปไตยนั้นควร
เริ่มต้นที่ท้องถิ่น ควรสร้างประชาธิปไตยท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตยระดับชาติ13         
โดยหลักปรัชญาของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองของประชาชนโดย
ประชาชน และเพ่ือประชาชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามขอบเขตของกฎหมายการกระจาย
อ านาจจะเป็นการยอมรับว่าประชาชนมีความรับผิดชอบ มีสิทธิเสรีภาพในการเสนอความคิดเห็นซึ่ง
เป็นการสอดคล้องกับหลักปรัชญาของระบอบประชาธิปไตย14                                                                                         

มิตดิ้านการบริหาร กล่าวคือ  
(1) เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร ซึ่งการกระจายอ านาจจะช่วยให้การให้บริการ

สาธารณะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (Decongestion and speed) ทั้งนี้ก็เพราะว่า การกระจาย
อ านาจจะส่งผลให้กระบวนการในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ สิ้นสุดได้ในระดับท้องถิ่น เพราะฉะนั้น
การตัดสินใจด าเนินการในเรื่องใด ๆ จึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยราชการกลางซึ่งมีกระบวน         
การต่าง ๆ ที่ต้องใช้เวลามากยิ่งขึ้น15  ทั้งนี้จากประสบการณ์การกระจายอ านาจการคลังฯ                  
ในประเทศตา่ง ๆ ทั่งโลกพบว่า ท าให้เกิดความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ
ประชาชนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากความใกล้ชิดและการที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นต้องค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญในการตัดสินใจให้บริการสาธารณะต่าง ๆ และในขณะเดียวกัน
ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเข้าใจและยอมรับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นโดยผู้บริหารท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
เพราะประชาชนสามารถเห็นและเข้าใจความจ าเป็นในการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นว่าจะต้องมีผลต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนเองมากกว่าการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่ประชาชนไม่อาจเห็นผลของ
การจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาล16 

                                           
13

 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน: สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของ
ประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557),  2. 

14
 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและ             

ทฤษฎี, 148. 
15

 ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ , การเมืองในกระบวนการกระจายอ านาจ: ศึกษาผ่านบทบาท                     
ของนักวิชาการ ข้าราชการ นักการเมือง และประชาชน, 15. 

16
 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, การกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แนวคิด

และการปฏิบัติกรณีศึกษาประเทศไทย, 26-27.   
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(2) เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลาง ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภารกิจของ
รัฐบาลมีอยู่มากมาย และนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นตามความเจริญในด้านต่าง ๆ รัฐบาลกลางมิอาจจะ
ด าเนินการสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะสินค้าและบริการสาธารณะบางอย่างเป็นเรื่อง
ของท้องถิ่นโดยเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของประชาชนส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้มีการ
กระจายอ านาจเพ่ือให้ท้องถิ่นปกครองตนเองเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของรั ฐบาลกลาง ทั้งในด้าน
การเงิน ตัวบุคคล ตลอดจนเวลาด าเนินการโดยให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ รัฐบาลกลางมีบทบาทเป็น
เพียง “พ่ีเลี้ยง” และ “ผู้แนะน า” เท่านั้น17  

(3) เพ่ือประหยัด โดยเหตุที่สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพ้ืนที่ สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคมและจ านวนประชากรของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ส่งผลให้ความเป็นอยู่และรายได้ของ
ประชาชนแตกต่างกันด้วย ซึ่งท าให้การปกครองในรูปแบบเดียวเหมือนกันทั้งหมด (Uniformity) และ
ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากและไม่คุ้มค่าเมื่อพิจารณาถึงระบบราชการที่ล่าช้า
ก าลังคนที่จะต้องใช้ เวลาในการให้ ความเห็นชอบการตัดสินใจของท้องถิ่นและปัญหาการ
ติดต่อสื่อสาร18 ดังนั้นเพ่ือให้การปกครองของรัฐบาลสามารถอ านวยความสะดวกและความผาสุกให้
ประชาชนอย่างทั่วถึง จึงจ าเป็นต้องมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการ
หารายได้ของตนเอง เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินของรัฐบาลกลาง                   
ที่จะต้องใช้จ่ายให้แก่ท้องถิ่นท่ัวประเทศ19  

ฉะนั้นแล้วการกระจายอ านาจทางการเงินนับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการปกครองตนเอง
ของท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้น สามารถกล่าวได้ว่า หากปราศจากซึ่งการ
กระจายอ านาจทางการเมืองจากรัฐบาลกลางแล้ว การปกครองตนเองของท้องถิ่นก็เกิดขึ้นได้ยาก   
แต่หากไม่มีการกระจายอ านาจทางการเงินด้วยแล้ว การปกครองตนเองของท้องถิ่นยิ่งไม่อาจเกิดขึ้น
ได้เลย ดังนั้น ในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายที่มีการปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นก็จะมี
การกระจายอ านาจทางการเงินไปให้ท้องถิ่น โดยรัฐจัดสรรรายได้และภาษีที่ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้
เองในท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้อย่างเพียงพอในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น20 

                                           
17

 ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและ    

ทฤษฎี, 148. 
18

 ปธาน  สุวรรณมงคล, การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย, 17. 
19

 ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์, การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ: แนวคิดและ     

ทฤษฎี, 149. 
20

 ปธาน  สุวรรณมงคล, การกระจายอ านาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย, 9. 
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กล่าวโดยสรุปการกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นคือการที่รัฐกลาง
มอบอ านาจ ความรับผิดชอบและความอิสระในการตัดสินใจทางด้านการคลังเพ่ือให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น บริหารจัดการทางการคลังของตนเอง ซึ่งจุดมุ่งหมายในการกระจายอ านาจทางการคลังสู่
องค์กรปกครองท้องถิ่นคือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับสินค้าหรือบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการมากที่สุดและยังเป็นการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม
ประสิทธิภาพความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น รวมถึงท าให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจในระบบการเมือง เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นรากฐานการฝึกผู้น าทางการเมืองที่มีความสอดคล้องกับการ
ปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
 

2.1.2 แนวคิดว่าด้วยการกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นใน
ประเทศไทย 

        ในประเทศไทยนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 แม้จะเป็น
ประเทศท่ีมลีักษณะเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary state) และมีการจัดการปกครองที่เน้นการรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลางโดยมีรัฐบาลในกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางอ านาจ แต่กระนั้นแนวคิดการกระจาย
อ านาจก็มีปรากฏให้เห็นตั้งแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ว ดังจะเห็นได้จากการออก
พระราชบัญญัติเทศบาลในปี พ.ศ. 2476 โดยคณะราษฎร หรือ พระราชบัญญัติสุขาภิบาลในปี พ.ศ. 
2495 ตลอดจนพระราชบัญญัติราชการบริหารส่วนจังหวัด ในปี พ.ศ. 2498 เป็นอาทิ นับเป็น
ปรากฏการณ์ความพยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ความ
พยายามที่จะกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยที่ถือได้ว่ามีความชัดเจนที่สุดในประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองไทยคือ การมีรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540 ที่มีการระบุกรอบแนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอ านาจไว้ในหมวดว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ (หมวด 5 มาตรา 78) และ
หมวดว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ (หมวด 9) ซึ่งได้สร้างความเป็นรูปธรรมของการ
กระจายอ านาจมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันกระแสเรียกร้องการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยก็
มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อย ๆ 21  

ส าหรับการส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 284 มีบทบัญญัติที่ให้การรับรอง

                                           
21

 สิริพรรณ นกสวน สวัสดี และคณะ, ค าและแนวคิดในประชาธิปไตยสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2557), 60-61. 
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ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร             
การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลัง และได้ก าหนดให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจโดยมีเจตนารมณ์ที่ส าคัญในการผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจอิสระ
ทางการคลังเพ่ิมเติมขึ้นโดยมีการปรับสัดส่วนการจัดเก็บภาษีอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยกัน  

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดแนวทางหลายประการในการส่งเสริมศักยภาพการคลัง
ท้องถิ่น อาทิ การก าหนดให้มีการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หมวด 3 
มาตรา 23 ถึง มาตรา 29) และให้มีคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท าหน้าที่จัดแบ่งอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันและก าหนดสัดส่วนการจัดสรรรายได้ภาษีอากรระหว่างระหว่างรัฐกับ                         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และมีหน้าที่ก าหนด
มาตรการด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ และการรักษาวินัยทางการเงินการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 12 (2) (3) และ (7) ต่อมาได้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ก าหนดวิสัยทัศฯ และกรอบแนวคิดในการกระจายอ านาจที่ส าคัญ
หลายประการในด้านการคลังท้องถิ่น อาทิ การส่งเสริมความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านการเงินการคลัง การก าหนดเป้าหมายว่าการจัดสรรภาษอากร เงินอุดหนุนและเงิน
รายได้อ่ืน ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเพ่ิมขึ้นและสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ 2544 และมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นไม่น้อยกว่า                   
ร้อยละ 35 ภายในปีงบประมาณ 2549 และถือเป็นความรับผิดชอบของรัฐในการเพ่ิมขี ด
ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียง
พอที่จะสามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจและการท างานเพ่ิมข้ึนได้  

ทั้งนี้เป้าหมายที่ส าคัญประการหนึ่งในการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคือการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ที่จัดเก็บเองในสัดส่วนที่
สูงขึ้นตามล าดับเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว                  
โดยการส่งเสริมการขยายฐานภาษีท้องถิ่นปรับปรุงอัตราภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น การพัฒนารายได้ประเภทใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากภาษีที่รัฐ
จัดแบ่งให้หรือจัดสรรให้และรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีสัดส่วนที่น้อยลงตามล าดับและ                     
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รัฐจะต้องด าเนินการทบทวนมาตรการและแนวทางการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างสม่ าเสมอ พร้องกันนี้เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารการเงินการคลังได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปสู่การด าเนินงานและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่าง
คุ้มค่า แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ยังได้ก าหนดให้มีการ
พัฒนาระบบการวางแผนระบบข้อมูลท้องถิ่น ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี และระบบการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาได้มีแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 ซึ่งด าเนินการตามมาตรา 32 (2) ของ พ.ร.บ. 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มี
กลไกสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจและการกระจายอ านาจทางการคลังให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาทิ การจัดให้มีคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ และบุคลากร                     
ท าหน้าที่สนับสนุนการถ่ายโอนงบประมาณไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

ต่อมาได้มี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งยังคงสนับสนุน
แนวทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป โดยมีบทบัญญัติที่สนับสนุนให้การ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอิสระได้รับการก ากับดูแลเท่าที่จ าเป็นและต้องได้รับ
การส่งเสริมให้มีขีดความสามารถด้านการเงินการคลังอย่างเพียงพอต่อการด าเนินงานและการ
จัดบริการสาธารณะ ในพ้ืนที่ของตนเอง (มาตรา 281,282 และ 283) นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับ
ดังกล่าวยังได้ก าหนดให้รัฐตรากฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก าหนดประเภทรายได้และ
อ านาจทางภาษีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ต่อมาได้มีแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่  2                      
(พ.ศ. 2551) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 3 ประการในการผลักดันการกระจายอ านาจ ได้แก่                 
(ก) การสร้างหลักประกันความต่อเนื่องในการกระจายอ านาจ (ข) การส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (ค) การเพ่ิมขีดความสามารถทางด้านการคลังและการบริหารจั ดการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ แผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับที่ 2 ยังได้ก าหนดเป้าหมายให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้สอดคล้องกับภารกิจรับผิดชอบ สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถพ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาวในระดับที่สามารถจัดบริการสารธารณะให้แก่
ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
หลักเกณฑ์ในการจัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรการ



Ref. code: 25595803011302UITRef. code: 25595803011302UIT

14 
 

พัฒนารายได้ท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ การปรับปรุงโครงสร้างรายได้ท้องถิ่นและหลักเกณฑ์การจัดสรร
รายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นก าหนดมาตรการลดความไม่เสมอภาคทางการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการรักษาวินัยทางการคลังและการพัฒนามาตรฐานทางการเงิน การบัญชี การพัสดุ                     
การรายงานข้อมูล และการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น22  

กล่าวโดยสรุปคือการกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นในประเทศ
ไทยชัดเจนมากข้ึนจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีการ
รับรองความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย การปกครอง                      
การบริหาร การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลัง  มีการปรับสัดส่วนการจัดเก็บภาษีอากร
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน การก าหนดให้มีการจัดสรรสัดส่วนภาษีอากรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ในการบริการจัดการองค์กรเอง
ได้ ต่อมาได้มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งยังคงสนับสนุนแนวทางการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยรัฐมีการตรากฎหมายเพ่ือก าหนดประเภทรายได้
และอ านาจทางภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเหมาะสมกับความจ าเป็นในการด าเนินการ
จัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1.3 แนวคิดว่าด้วยปัญหาด้านการกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในประเทศไทย 
       ส าหรับปัญหาด้านการกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาเจริญและความมั่นคงของประเทศ            
ตลอดจนเป็นอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศด้วย ประเด็นดังกล่าวนี้                            
มีนักวิชาการชาวไทยได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  

จรัส สุวรรณมาลา ได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่า ในหลายปีที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของรัฐไทยมีข้อจ ากัดในเรื่องรายได้ไม่สามารถพ่ึงตนเองทางการคลังและ
ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการตรากฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งอนุวัติตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดให้รัฐบาลด าเนินการถ่ายโอนและพัฒนาศักยภาพด้านการ

                                           
22 วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 15 ปี การกระจายอ านาจของไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558), 63-65. 
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คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ อรายได้
ของรัฐบาลกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ใน พ.ศ.2544 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ใน พ.ศ.2549 
ตามล าดับ  

ซึ่ ง จรัส สุวรรณมาลา ชี้ ให้ เห็นว่า ข้อก าหนดดังกล่าวนี้กดดันให้รัฐบาลของ
นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ต้องจัดสรรเงินอุดหนุนลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นเกือบสองเท่าตัวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2544 จากเดิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาล
ต่ ากว่าร้อยละ 13 ในช่วงก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 20.7 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2544 แต่ต่อมาหลังจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข้าสู่อ านาจในช่วง พ.ศ. 
2544 – 2549 แล้ว สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ จากร้อยละ 20 ใน พ.ศ. 2544 เป็น
ร้อยละ 24.5 ใน พ.ศ. 2549 ปีละเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 1 ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2548 – 2549 รัฐบาลได้เสนอแก้ไขกฎหมายแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือปรับลดเป้าหมายการกระจายอ านาจทางการ
คลัง จากร้อยละ 35 ให้เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เพ่ือลดแรงกดดันให้รัฐบาลต้องกระจายอ านาจ
ทางการคลัง ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวผ่านการอนุมัติของรัฐสภาใน พ.ศ. 2549 สมัยรัฐบาลของ                
พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์  

เมื่อสิ้น พ.ศ. 2551 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้ของรัฐบาล
เท่ากับ ร้อยละ 25.2 ขณะทีร่ะดับความสามารถในการพ่ึงตนเองทางการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทยโดยรวมมีแนวโน้มลดลง ดังจะเห็นได้ว่า รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บเอง มีสัดส่วนลดลงไปจากประมาณร้อยละ 20 ในช่วงก่อน พ.ศ. 2544 เหลือประมาณร้อยละ 
11 - 12 ในช่วง พ.ศ. 2544 – 2546 และหลังจากนั้นก็ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 9  

ในทางตรงกันข้าม ท้องถิ่นกลับต้องพ่ึงพารายได้จากภาษีร่วมมากขึ้น ภาษีร่วมหลัก ๆ 
คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีรายได้จากภาษีร่วมใน
สัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 60 – 70 ของรายได้รวม เฉพาะภาษีมูลค่าเพ่ิมที่รัฐบาลจัดสรร                    
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ                
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมข้ึนจากประมาณร้อยละ 7.9 ใน พ.ศ. 2544 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
17 – 18 ในปีหลัง ๆ  

นอกจากนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังต้องพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
ประมาณร้อยละ 38 – 39 ขณะทีร่ายได้ประเภทเงินอุดหนุนฯ นั้นมีความไม่แน่นอนสูงกว่ารายได้จาก
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ภาษีร่วม ซึ่งรัฐบาลจัดเก็บและส่งให้หรือจัดสรรให้ท้องถิ่น ทั้งนี้เพราะการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของรัฐบาลและรัฐสภาเป็นส าคัญ  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการเมืองระดับชาติมีท่าทีไม่สนับสนุนการจัดสรรเงินอุดหนุนสู่
ท้องถิ่นโดยตรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในรัฐสภานิยมผันเงินอุดหนุนทั่วไปของท้องถิ่นไป
จัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดท าโครงการที่ ส.ส.  สามารถเข้าไปมีบทบาท
ก าหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินได้มากกว่า ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีข้อจ ากัดในการ
พัฒนารายได้ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยถูกจ ากัดสิทธิในการจัดเก็บภาษีโดย
กฎหมายของรัฐบาล จึงมีแหล่งรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองเพียงไม่กี่ประเภท ภาษีหลักของท้องถิ่นใน
เขตเมืองคือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ (ในเขตชนบท) นอกฐานภาษีแคบและจ ากัด
แล้ว การจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกจ ากัดโดยนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การประเมินฐานภาษีและอัตราภาษีของท้องถิ่นอีกด้วย เช่น รัฐบาลก าหนดให้ท้องถิ่นใช้
ราคาประเมินทรัพย์สินที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด ก าหนดอัตราภาษีที่ต่ าและตายตัวและ
ก าหนดให้มีการยกเว้น – ลดหย่อนภาษีอย่างกว้างขวาง (เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่) ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากอีกด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ไทยไม่สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังเช่นท้องถิ่นในหลายประเทศ  

ในส่วนของภาษีการบริโภค เช่น ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีสรรพสามิต รัฐบาลก็ก าหนดให้
เป็นฐานภาษีร่วม (Shared taxes) ซึ่งโดยกฎหมายได้ก าหนดให้เป็นภาษีของรัฐบาล แม้รัฐบาล                
จะอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เก็บภาษีส่วนเพ่ิม (Piggy – Backing taxes)                   
ได้บ้าง เช่น ภาษีการขายปลีกเชื้อเพลิง และภาษีผู้เข้าพักโรงแรม แต่ก็ยังไม่ได้พัฒนาให้เป็นฐานภาษี
หลักของท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบทส่วนใหญ่มีฐานภาษีและรายได้ที่จัดเก็บเอง
จ ากัด  อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นที่ยังด้วยพัฒนาส่วนหนึ่ง และมีสัดส่วนของ
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ (Underground / Shadow / Cash economy) ในสัดส่วนที่สูงมาก                    
อีกประการหนึ่ง การบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ เพราะถูก
แทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น ซึ่งล้าหลังและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารจัดเก็บรายได้                
ของท้องถิ่น ประกอบกับการขาดประสบการณ์ของผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาฐานรายได้ใหม่  ๆ 
เช่น การระดมเงินทุน – ร่วมทุนเพ่ือการลงทุน การเพ่ิมฐานหารายได้ที่มิใช่ภาษี (ค่าบริการ 
ค่าธรรมเนียม ฯลฯ)  

อีกทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องยังไม่เอ้ืออ านวยอีกประการหนึ่ง ระบบเงินอุดหนุนท้องถิ่น
ของไทยมีผลท าให้เกิดสภาวะ Moral hazard เนื่องจากการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เปิดช่องให้
มีการวิ่งเต้นแย่งชิงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยผ่านช่องทางนักการเมืองระดับชาติได้อย่างกว้างขวาง 
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ท าให้นักการเมืองท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะไปวิ่งเต้นขอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาจัดท าโครงการลงทุนใน
ท้องถิ่น เป็นเงินที่หาได้ง่าย ได้ฟรี ไม่ต้องเป็นหนี้ และได้เครดิตทางการเมืองมากกว่าการพัฒนาแหล่ง
รายได้จากท้องถิ่น และดีกว่าการไปกู้เงินหรือร่วมทุน ซึ่งยุ่งยากและมีความเสี่ยงสูง เมื่อประกอบกับ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบพ่ึงพากัน – พรรคพวก – เส้นสาย – เจ้านาย – ลูกน้อง ระหว่าง
นักการเมืองระดับชาติ – นักการเมืองท้องถิ่นด้วยแล้ว ก็ยิ่งท าให้นักการเมืองท้องถิ่นมีแนวโน้มที่จะไม่
ริเริ่มการพัฒนารายได้ ในท้องถิ่นมากขึ้น การเมืองการปกครองท้องถิ่นขาดหลักธรรมาภิบาล                  
ท าให้ประชาชนพลเมืองในท้องถิ่นมีความโน้มเอียงที่จะต่อต้านการเสียภาษีค่าบริการ ค่าธรรมเนียม
ใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังที่ได้เกิดขึ้นกับการต่อต้านภาษีบ ารุงองค์การส่วนจังหวัด                  
(ภาษีการจ าหน่ายน้ ามัน เชื้อเพลิง และภาษีผู้เข้าพักโรงแรม) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา23 

ขณะที่ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ได้อธิบายไว้ว่า ปัญหาการกระจายอ านาจการคลังของ
ประเทศไทยมี 2 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ ประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารทางการคลัง                      
และประเด็นปัญหาด้านระบบการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวคือ  

ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาด้านโครงสร้างการบริหารทางการคลัง ได้แก่ 
(1) ความอิสระทางการคลังด้านการก าหนดรายได้ (Revenues Assignment) 

จากการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศทุกระดับยังขาดความอิสระทางการคลัง
ซึ่งครอบคลุมถึงอ านาจในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่ แม้ว่าการเพ่ิมความอิสระจะเป็น
เงื่อนไขส าคัญซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมขนาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(2) ความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอ านาจฯ ตลอดช่วง 10 กว่าปี   
ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการ
เตรียมความพร้อมและปรับบทบาทของตนเองไปสู่การเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ต้องมีการจัดท าแผนการถ่ายโอน การพัฒนาและมาตรฐานของงานที่ถ่ายโอน เพ่ือเป็นต้นแบบในการ
ท าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นผลก่อให้เกิดปัญหาในการถ่ายโอนภารกิจ และการ
พัฒนาการกระจายอ านาจฯ ในภาพรวม ผลที่ตามมาคือการขาดการเตรียมความพร้อมในการรับการ
ถ่ายโอนภารกิจ ที่ส่งผลต่อระบบการบริหารงบประมาณทั้งในส่วนของหน่วยงานราชการเดิมและ
ระบบการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) การขาดการศึกษาระดับความสมดุลระหว่างการบริหารนโยบายการคลัง            
ระดับมหภาคและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง กระบวนการกระจายอ านาจการคลัง

                                           
23

 จรัส สุวรรณมาลา, ประชาธิปไตยทางการคลัง (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2556), 297-306. 
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ในประเทศก าลังพัฒนามักจะมีการวางเป้าหมายเพ่ิมรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
เป็นส าคัญทั้งการเพ่ิมรายได้จากภาษีและการเพ่ิมเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างไรก็ดีแนวทางดังกล่าวมักไม่ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบด้านความสมดุลทางการคลัง
ระหว่างระดับมหภาคและระดับท้องถิ่นเพราะการสนับสนุนการกระจายอ านาจการคลังที่มุ่งเพียง                
การเพ่ิมรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสนับสนุนรายได้ของรัฐบาลเพียงบางอย่างไม่อาจ
สร้างความยั่งยืนทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้และการอาศัยรายได้จากรัฐบาล                 
ในรูปแบบต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจท าให้ความเป็นอิสระที่แท้จริงในการท าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มต้องถูกบั่นทอนลงด้วยจากการก าหนดเงื่อนไขการใช้จ่าย
ของรัฐบาลเอง24 

ประเด็นที่สอง ปัญหาด้านระบบการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
(1) เกณฑ์การจัดประเภทภาษีที่เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ     

ต่าง ๆ สภาพความเป็นเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลต่อขนาดการจัดเก็บตามประเภท
ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บได้เอง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ห่างไกล
ความเจริญจึงไม่สามารถขยายฐานรายได้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งแตกต่างกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
ในเขตเมือง เป็นผลให้เกิดความยากล าบากในการตั้งหลักเกณฑ์เพ่ือก าหนดประเภทภาษีที่ท้องถิ่นควร
ท าหน้าที่รับผิดชอบ เพราะการให้สิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งอาจท าให้ท้องถิ่นบาง
แห่งมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้นอย่างชัดเจนขณะเดียวกันอาจจะไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ปัญหา
ดังกล่าวอาจส่งผลต่อปัญหาด้านต้นทุนการบริหารจัดการอีกด้วย 

(2) เกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดมิติมุมมอง
ด้านความเท่าเทียม (Equalization) เนื่องจากสภาพพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศก าลังพัฒนาที่มักมีความแตกต่างกัน ประกอบกับฐานรายได้เดิม
ระหว่างประเภทและขนาดของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เหมือนกัน จึงท าให้ศักยภาพใน
การหารายได้และการท าหน้าที่ใช้จ่ายให้บริการสาธารณะของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
มีความแตกต่างกันอย่างมาก การจัดสรรรายได้ที่ให้นั้นจึงควรที่จะมีเกณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศักยภาพการหารายได้ของตนเองที่ต่ ามากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ที่มีฐานะทางรายได้ท่ีดีอยู่แล้วนั้นคือการจัดสรรรายได้ของรัฐบาลควรที่จะมีวิธีการเติมส่วนที่ขาดหาย
ของรายได้เพ่ือใช้ในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งในประเด็นนี้จ าเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กร

                                           
24

 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, การกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:  แนวคิด
และการปฏิบัติ กรณีศึกษาประเทศไทย, 109-115. 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่แท้จริงให้เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือมิให้เกิดการบิดเบือนของ
การจัดสรรรายได้ของรัฐบาล 

(3) เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ไม่สะท้อนภาระหน้าที่งานภายในพ้ืนที่ ดังนั้น
ขนาดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ อีกทั้งมีความพยายาม
ในการแทรกแซงจากข้าราชการฝ่ายการเมืองท าให้การตั้งหลักเกณฑ์การจัดสรรฯ ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของนโยบายที่คณะกรรมการกระจายอ านาจฯ ตั้งไว้แต่เดิม 

(4) ปัญหาเรื่องหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาจัดสรรรายได้ของรัฐบาล พบว่า ในทาง
ปฏิบัติแล้วเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกลายเป็นเรื่องการต่อรองทางการเมืองทั้งในระดับรัฐบาลต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง  ๆ ดังนั้น 
เกณฑ์การจัดสรรจึงอยู่ในรูปการเจรจาเพ่ือต่อรองสัดส่วนรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล อีกทั้งรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรไม่มีการระบุถึงวัตถุประสงค์ของภารกิจที่เป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การใช้จ่ายงบประมาณจึงเป็นในลักษณะตามความต้องการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก 

(5) การก าหนดอัตราภาษีและฐานภาษีที่มีความยืดหยุ่น เพราะการก าหนดอัตรา
และฐานภาษีในปัจจุบันโดยรัฐบาลไม่มีการค านึงถึงความสามารถในการจ่าย ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถเลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานเศรษฐกิจของท้องถิ่นตนเอง นอกจากนี้ยังขาด
กลไกในการกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บ เพราะขนาดการจัดเก็บที่
เป็นอยู่แม้รายได้จะมีการเพ่ิมขึ้นแต่ยังไม่สะท้อนความมีประสิทธิผลในการจัดเก็บเนื่องจากปัจจุบัน
ฐานภาษีต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นยังมีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ภาระทางภาษีน้อย อีกทั้งยัง
ประสบปัญหาด้านการหลักเลี่ยงภาษีอีกด้วย 

(6) ภาษีหรือรายได้บางประเภทที่มีควรเป็นหน้าที่การจัดเก็บในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่อยู่ในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ฐานภาษีที่จัดเก็บจากการ
ใช้ทรัพย์สินนั้นในพื้นท่ี หรือการแสวงหารายได้จากการอุปโภคบริโภคทั้งจากภาครัฐ และ/หรือเอกชน
ในพ้ืนที่ ดังนั้นภาษีท่ีมีฐานการจัดเก็บในลักษณะดังกล่าวจึงควรอยู่ในความรับผิดชอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไป ขณะที่ภาษีบางประเภทที่ส่วนกลางมีความเชี่ยวชาญ และมีต้นทุนการจัดเก็บต่ า               
ก็ควรเป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ เพ่ือเป็นการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับ
มาตรฐานเดิม ขณะเดียวกันหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ควรท าหน้าที่เป็น  
พ่ีเลี้ยงจัดอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7) ปัญหาการจัดเก็บภาษีกับหน่วยงานราชการ กล่าวคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้จากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจได้ แม้ว่าหน่วยงานต่าง ๆ 
จะเข้ามาด าเนินงานหาประโยชน์จากการให้บริการสาธารณะประเภทต่าง  ๆ ในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้รับรายได้จากการด าเนินการ แต่ในทางตรงกันข้ามกฎหมายในปัจจุบันได้
เปิดช่องให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ สามารถอุทธรณ์ค่าธรรมเนียมภาษีต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งรายได้ดังกล่าวหากสามารถจัดเก็บได้จะส่งผลต่อ
การเพ่ิมขนาดรายได้ของท้องถิ่นที่จัดเก็บเองโดยไม่ต้องพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐบาลลงได้25 

ขณะที่ วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ ได้อธิบายไว้ว่า ข้อจ ากัดหรือความไม่ก้าวหน้าของ
การกระจายอ านาจทางการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้26 

ประการแรก หากเปรียบสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
เป้าหมายการกระจายอ านาจทางการคลังตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 30(4) แห่ง พ.ร.บ. ก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดไว้ว่าสัดส่วน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 ภายใน
ปีงบประมาณ 2549 แล้วนั้น สามารถกล่าวได้ว่าการกระจายอ านาจทางการคลังในช่วงที่ผ่านมายังไม่
ประสบความส าเร็จมากนัก สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล
กลางที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 25-27 เป็นเวลาหลายปีและส่งผลให้ช่องว่างทางการคลังในแนวตั้ง 
(Vertical fiscal imbalance) ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับที่สูงพอสมควร 
(ราว 3 เท่าตัว) และนอกจากนี้การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
แทรกแซงจากฝ่ายการเมืองระดับชาติในการปรับเปลี่ยนประเภทและหลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรอยู่
บ่อยครั้งท าให้ความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมลดลงอย่าง
หลีกเลี่ยงมิได้  

ประการที่สอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระทางการคลัง 
เนื่องจากอ านาจทางภาษีอากรมีจ ากัดและถูกก าหนดให้โดยรัฐบาลแต่เพียงล าพัง ในที่สุดจึงท าให้
สัดส่วนการพ่ึงพาตนเองทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ าตลอด
ระยะเวลา 15 ปี ของการกระจายอ านาจที่บ่งชี้ว่าแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีรายได้จากภาษี
อากรท้องถิ่นที่จัดเก็บเองในปีงบประมาณ 2544 ราว 17.3 พันล้านบาทและเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องเป็น       
50.3 พันล้านบาทในปีงบประมาณ 2556 หรือราว 3 เท่าตัวในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาแต่ในภาพรวมจะ

                                           
25

 เรื่องเดียวกัน, 109-115.  
26

 วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ, 15 ปี การกระจายอ านาจของไทย, 66-67. 
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เห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้จากภาษีที่ อปท. จัดเก็บเองนั้นอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก หรือเฉลี่ยราวร้อยละ 
9.67 ระหว่างปีงบประมาณ 2544 -2556 เพียงเท่านั้น (สัดส่วนสูงสุด (Max) เท่ากับ 13.30                       
ในปีงบประมาณ 2544 และสัดส่วนต่ าสุด (Min) เท่ากับ 8.27 ในปีงบประมาณ 2548) และในช่วง             
3-4 ปีหลัง (พ.ศ. 2553-2556) สัดส่วนภาษีท้องถิ่นยังมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและสวนทางกับ
เจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจทางการคลังอย่างชัดเจน  

ประการที่สาม เพ่ือให้การบริหารงานคลังท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อปท. ควรมีการจัดท าระบบแผนงานและการจัดสรรงบประมาณ 
ระบบข้อมูลทางการคลังและระบบการเงินการบัญชีที่ได้มาตรฐานสากลเพ่ือให้สามารถติดตามและ
รายงานข้อมูลรายรับรายจ่ายและฐานะทางการเงินการคลังของ อปท. ได้อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา 
และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ติดตามผลการท างานของ อปท. และในการก าหนด
นโยบายด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้ต่อไปแต่อย่างไรก็ดี ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมานี้การพัฒนาระบบ
มาตรฐานทางงบประมาณการเงินและการบัญชีของ อปท. ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร  อาทิ ระบบ
งบประมาณของท้องถิ่นไม่สามารถแสดงผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่ชัดเจนส าหรับใช้เป็นฐานในการจัดสรร
งบประมาณลงสู่แผนงานต่าง ๆ ได้ อีกท้ังยังไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบงบประมาณของรัฐบาลได้  
จึงท าให้การติดตามผลการใช้จ่ายในภาพรวมของรัฐมิอาจท าได้ นอกจากนั้น อปท. ขนาดเล็ก ๆ                    
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดท างบประมาณแบบแสดงแผนงานได้ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย 
อีกท้ังการบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชียังไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล (GAAP) เป็นต้น 

ประการที่สี่ ภาครัฐส่วนกลางในระดับที่ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจการคลังนั้น 
นอกจากจะมิได้สนใจพัฒนาระบบมาตรฐานทางงบประมาณและการเงินการบัญชีให้แก่ อปท. แล้วนั้น 
ก็ยังไม่มีแรงจูงใจที่เข้มข้น (หรือไม่สนใจ) ที่จะพัฒนาระบบงานของตนเองในการติดตามดูแลการ
บริหารการเงินการคลังของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเช่นเดียวกัน อาทิ การติดตามผล
การใช้จ่ายของ อปท. (Spending review) การประเมินความยั่งยืนและความเสี่ยงทางการคลังของ 
อปท. (Fiscal monitoring) รวมถึงระบบข้อมูลเกี่ยวกับการก่อหนี้ระยะยาวของ อปท. เป็นต้น                    
การท างานของหน่วยก าหนดนโยบายกระจายอ านาจจึงมีลักษณะการ “ก ากับดูแล/ก าหนดนโยบาย
แบบตาบอดคล าช้าง” และไม่มีข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกี่ยวกับ อปท. ส าหรับใช้ในการ
ก าหนดนโยบายที่เหมาะสม  

ประการสุดท้าย การตราหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือสนับสนุนให้มีการ
กระจายอ านาจทางการคลังและส่งเสริมรายได้ของ อปท. ให้เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องก็ยังไม่มีความคืบหน้าใน
การด าเนินการ กฎหมายกลุ่มแรกจะต้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อาทิ กฎหมายรายได้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนกฎหมายกลุ่มที่สองจะต้องตราขึ้นตามแผนการกระจาย
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อ านาจฯ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารายได้หรือการเพ่ิมศักยภาพทางการเงินการคลังของ อปท. อาทิ 
กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกฎหมายภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และกฎหมายกลุ่มที่สามเป็น
กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บรายได้ของ อปท. หรือ
เพ่ือปัญหาข้อจ ากัดในการตีความประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของ อปท . อาทิ                     
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้อ านาจแก่ อปท. ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/
ค่าบริการต่าง ๆ ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภาษีป้ายเป็นต้น 

ขณะที่ อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ได้ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทยในมิติของภาค
ประชาชนไว้ว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย พยายามหลีกเลี่ยงภาษี                 
และจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ประชาชนมักจะตระหนักถึงผลประโยชน์เฉพาะหน้าของ
ตนเองมากกว่าส่วนรวม จึงนิยมชมชอบนักการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นที่เอ้ือประโยชน์โดย
ประเมินอัตราภาษีต่ า ๆ มากกว่าผู้บริหารที่ทุ่มเทกับการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นหรืออาจกล่าว
ได้ว่ามีความพยายามของประชาชนบางกลุ่มที่เลี่ยงภาษี และใช้สายสัมพันธ์ทางการเมืองท้องถิ่นเพ่ือ
ขอลดหย่อนภาษี ตลอดจนปัญหาการตรวจสอบจากภาคประชาชน อาทิ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีอย่างจ ากัดในการบริหารงานท้องถิ่น มีการใช้อ านาจในการตรวจสอบของภาคประชาชนเพ่ือการ
แสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะหากมีกรรมการภาคประชาชนไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการบางอย่าง
ก็มีการท้วงติงหรือไม่เห็นด้วยในที่ประชุม หลังจากนั้นก็มีการคุยกันนอกรอบเพ่ือหาข้อยุติซึ่งการพบ
กันนอกรอบนี่เอง ที่ท าให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์อันมหาศาลซึ่งเป็นช่องทางที่ตัวแทน
ประชาชนใช้อ านาจไปในทางที่ผิด27 

กล่าวโดยสรุปปัญหาด้านการกระจายอ านาจการคลังสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยคือ การที่ให้อ านาจรัฐบาลกลางเป็นผู้ก าหนดภาษีอากรเพียงฝ่ายเดียวเพ่ือใช้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศ โดยไม่ค านึงถึงสภาพพ้ืนฐานเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างกันส่งผลให้การจัดเก็บภาษีได้ไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยัง
ขาดกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บ อีกทั้งยังประสบปัญหา
ด้านการหลักเลี่ยงภาษีอีกด้วย 

 

                                           
27

 อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, “ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย: บทสะท้อนจากมุมมองของผู้บริหาร
เทศบาล,” วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 19, ฉ. 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2555). 
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2.1.4 ประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
        การก าหนดประเภทรายได้ที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีความแตกต่าง

กัน เหตุผลของการก าหนดประเภทของรายได้ที่แตกต่างกันเนื่องจากสภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เศรษฐกจิของแต่ละประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป้าหมายในการบริหารและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่การให้บริการสาธารณะที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ตลอดจน          
ปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งจากปัจจัยทางการเมืองในระดับชาติและท้องถิ่นเอง ดังสามารถแสดงให้เห็นได้              
ในตารางที ่2.1  

 
ตารางท่ี 2.1 โครงสร้างประเภทรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ 28 
 

ประเภทรายได้ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. พัทยา 

1.รายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง      

  1.1 รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นเก็บเอง      

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      

     ภาษีบ ารุงท้องที่      

     ภาษีป้าย      

     อากรฆ่าสัตว์      

     อากรรังนกอีแอ่น      

     ภาษีท้องถิ่นจากยาสูบ น้ ามันและโรงแรม1)      

  1.2 รายได้ท่ีไม่ใช่ภาษีอากร      

     ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      

     รายได้จากทรัพย์สิน      

     รายได้จากสาธารณูปโภค      

     รายได้เบ็ดเตล็ด      

2.รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้      

     ภาษีมูลค่าเพ่ิม(2)      

                                           
28 สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย , พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

สถาบันพระปกเกล้า, 2554), 21-22.  
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ประเภทรายได้ อบจ. เทศบาล อบต. กทม. พัทยา 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ      

     ภาษีสุราและเบียร์      

     ภาษีสรรพสามิต      

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน      

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์      

     ภาษีการพนัน      

     ค่าภาคหลวงแร่      

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม      

     อ่ืน ๆ (3)      

3.รายได้รัฐบาลแบ่งให้      

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติก าหนด  
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.เงินอุดหนุน      

   ทั่วไป      

   ทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์(4)      

   เฉพาะกิจ      

 
ที่มา : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกล้า, 2554), 21-22. 
 

ขณะที่ รัฐไทยมีหลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ดังสามารถแสดงให้เห็นไดใ้นตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 หลักเกณฑ์การจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น29 
 

ประเภทรายได้จัดสรร หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรร 
ภาษีมูลค่าเพิม่ (1 ใน 9) จัดสรรเป็นรายได้ตามผลการจัดเก็บของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้แก่ 

เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา ดังนี้ 
1) ภาษีท่ีเก็บโดยกรมสรรพากรในเขต กทม. จัดสรรให้ กทม. และ
ภาษีท่ีเก็บในเขตจังหวัดจัดสรรให้แก่เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา 
ตามเกณฑ์ประชากรแต่ละแห่ง ณ สิ้นปีงบประมาณท่ีผ่านมา                    
2) ภาษีท่ีเก็บโดยกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรจัดสรรให้ เทศบาล 
อบต. กทม. และเมืองพัทยา ตามเกณฑ์ประชากรแต่ละแห่ง ในวันสิ้น
ปีงบประมาณก่อนปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดสรรเป็นรายเดือนให้แก่ เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา        
โดยภาษีท่ีจัดเก็บเขต กทม. และเมืองพัทยาจัดสรรให้ กทม. และเมือง
พัทยา ส าหรับภาษีท่ีจัดเก็บจากเขต เทศบาล และ อบต. จัดสรรให้
ตาม เกณฑ์ประชากรแ ต่ละแห่ ง ในวันสิ้ นปี งบประมาณก่อน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว 

ภาษีสุราและสรรพสามิต จัดสรรเป็นรายเดือนให้แก่ เทศบาล อบต. กทม. และเมืองพัทยา ตาม
เกณฑ์ประชากรของ อปท. แต่ละแห่งในวันสิ้นปีงบประมาณก่อน
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว 

ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์ 

จัดสรรเป็นรายเดือนให้แก่ กทม. อบจ. ตามผลการจัดเก็บในเขต กทม. 
และแต่ละจังหวัด 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

จัดเก็บในเขตท้องถิ่นใด ให้เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้น 

ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ให้จัดสรรให้แก่ อปท. ในสัดส่วนร้อยละ 19.46 ของภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรัฐ
จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร และจัดสรรให้แก่ อปท. แต่ละแห่งตาม
สัดส่วนดังนี้  
ส่วนท่ี 1 จัดสรรให้ อปท. แต่ละแห่งได้รับรายได้ก่อนเงินอุดหนุน
เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (2551) 

                                           
29 เรื่องเดียวกัน, 23-24. 
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ประเภทรายได้จัดสรร หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรร 
ส่วนท่ี 2 ซึ่งเป็นส่วนท่ีเหลือจากส่วนท่ี 1 ใหจัดสรรโดยร้อยละ 10 
จัดสรรให้แก่ อบจ. ตามจ านวนประชากรแต่ละแห่ง และท่ีเหลือร้อย
ละ 90 จัดสรรให้แก่ กทม. เทศบาล และอบต. ตามจ านวนประชากร
ของแต่ละแห่ง 
 

ที่มา : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา, วิถีใหม่การพัฒนารายรับท้องถิ่นไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สถาบัน
พระปกเกล้า, 2554), 23-24. 
 

อย่างไรก็ตาม ยังมีความทับซ้อนของโครงสร้างรายได้ระหว่างองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองยังมีอยู่มาก อาทิ รายได้จากภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ทุกประเภทขององค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับจัดสรรจากรัฐบาลเหมือน  ๆ กันทุกประเภทหรือรายได้จาก
ค่าภาคหลวงแร่ และปิโตรเลียม ผลคือท าให้เกิดการแย่งชิงรายได้ประเภทดังกล่าวด้วยกันเองระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาของการจัดสรรรายได้ให้กับแต่ละประเภทองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ ปัญหานี้จะแก้ไขได้หากมีการก าหนดความเป็นเจ้าของแหล่งรายได้
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันใหม่ ไม่ให้มีความซ้ าซ้อนกันอย่างปัจจุบัน  ขณะที่โครงสร้าง
รายได้ที่มีการใช้อยู่ไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความ 
เป็นเมืองและชนบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะกรณีระหว่างเทศบาลและ อบต.                  
ที่มีสภาพเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างกายภาพทางภูมิศาสตร์และความต้องการบริการสาธารณะ                      
ที่แตกต่างกัน แต่โครงสร้างรายได้ที่เหมือนกัน  

ดังนั้น ความคาดหวังการเป็นแหล่งรายได้ที่ดีที่สะท้อนความต้องการและ                      
ความแตกต่างของบริการสาธารณะของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ท้องถิ่นไม่อาจท าได้ รวมทั้งท าให้
โครงสร้างรายได้ที่จะสร้างรายได้ให้เพียงพอกับต้นทุนการใช้จ่ายจึงเป็นเรื่องยากล าบาก อีกทั้งวิธีการ
จัดสรรายได้ที่เป็นอยู่นั้น แม้จะมีความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกัน แต่วิธีการจัดสรรถูกจ ากัดด้วยข้อมูลและตัวแปรที่สามารถน ามาใช้ในการจัดสรรที่
สะท้อนความแตกต่างของภาระการใช้จ่ายและหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงท าให้ช่องว่างความแตกต่างทางการคลังของรายรับและรายจ่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพราะต้นทุนการใช้จ่ายในแต่ละภารกิจกับขนาดรายรับที่ได้รับการจัดสรรไม่ได้มี
ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดรายรับน้อยแต่มีภารกิจที่มีต้นทุนใน
การจัดการสูงจะไม่มีโอกาสได้รับการจัดสรรายได้เพ่ิมมากขึ้นเพียงพอกับภาระค่าใช้จ่ายภายใต้สูตร
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วิธีการจัดสรรปัจจุบัน จากปัญหาที่กล่าวมาจึงท าให้ต้องมีการทบทวนการก าหนดรายรับที่เหมาะสม
กับแต่ละประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังต้องพิจารณาถึงสูตรวิธีการจัดสรรรายได้ของ
รัฐบาลให้มีความสอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายหรือขนาดภารกิจที่ได้ถ่ายโอนให้แก่แต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย ทั้งนี้การปรับปรุงทั้งสองประการต้องเร่งด าเนินการเพ่ือไม่ให้ความ
แตกต่างทางการคลังระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขยายตัวมากกว่าที่เป็น และจะแก้ไขได้
ยากล าบากมากข้ึนหากไม่มีการด าเนินการใดใด ที่ส าคัญในการพิจารณาการแบ่งสรรความเป็นเจ้าของ
ประเภทรายได้ที่มอบหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทนั้น ยังต้องค านึงเป้าหมาย
การรองรับการท าหน้าที่แทนรัฐบาลซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้แก่แต่ละ
ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิระหว่างเทศบาล อบต. และอบจ. ที่มีขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ที่แตกต่างกัน จะท าให้ประเภทของรายได้และวิธีการจัดสรรนั้นอาจไม่จ าเป็นต้องมีความ
เหมือนกันทั้งหมดในทุกรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ท าให้การ
ก าหนดรายรับนั้นต้องพิจารณาทั้งจากแต่ละประเภทรายได้ว่ามีความเหมาะสมและความสามารถใน
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันอย่างไร รวมทั้งต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่มีต่อขนาด
รายได้ที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นความพยายามให้เกิด
ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบทางการคลังด้วยตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ที่สุด30 

 
2.1.5 แนวคิดว่าด้วยหลักการก าหนดแหล่งรายรับท่ีควรเป็นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไทย 
     เนื่องจากการที่รัฐมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอากรเพ่ือน ามาพัฒนาประเทศ                    

ในด้านต่าง ๆ โดยผู้เสียภาษีอาไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยตรงจากการเสียภาษี ซึ่งบางครั้งท าให้      
ผู้เสียภาษีรู้สึกว่าตนไม่จ าเป็นที่จะต้องเสียภาษีเพราะเห็นว่าการจัดเก็บภาษีไม่เป็นธารรม หรือไม่ได้     
รับผลประดยชน์ตอบแทนกลับมาจากการเสียภาษี หรืออาจรู้สึกว่าส่วนราชการหรือข้าราชการมัก
เกี่ยวพันกับเส้นสายหรือการเลือกปฏิบัติ และขั้นตอนที่ยุ่งยากทับซ้อน เพราะการด าเนินการทางการ
ปกครองที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี โดยขาดความชัดเจน โปร่งใส                 
จากปัญหาดังกล่าวท าให้เกิดแนวคิดในการจัดเก็บภาษีอากรเพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด าเนินการโดยถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย            

                                           
30 เรื่องเดียวกัน, 24-26. 
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พร้อมทั้งเกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาค ภายใต้ความรับผิดชอบด้านกฎหมาย อีกทั้งต้อง
ค านึงถึงหลักคุ้มครองสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษีด้วย  

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา31 ได้เสนอไว้ว่า โดยทั่วไปหลักการของการก าหนดแหล่งรายรับ              
ที่ควรเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่อย่างน้อย 5 ประการที่ต้องค านึง ได้แก่ 

(1) ความพอเพียงและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรายรับ (Revenue 
Adequacy and Flexibility) กล่าวคือ โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าการลงทุนใดใดนั้น ผู้ผลิตต่างย่อมต้องการ
ผลตอบแทนที่เพียงพอต้องเงินลงทุนที่ได้ใช้ไปนั้น ซึ่งหากการลงทุนใด ๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน
หรืออาจไม่สามารถสร้างรายรับที่เพียงพอกับการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว ก็อาจเรียกได้ว่าไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุนไม่ว่าจะมองจากมุมมองทางด้านตัวเงิน เวลา หรือแรงอุตสาหะที่ลงไป ดังนั้นการก าหนด
ประเภทของรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลตอบแทนที่แม้ว่าการท า
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่มุ่งเพ่ือสร้างผลก าไร แต่เป็นไปเพ่ือสร้างความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนในพื้นท่ี การก าหนดแหล่งที่มาของรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อย่างน้อย
ควรที่จะสะท้อนผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดความยินยอมพร้อมใจในการจ่ายจากประชาชนเพ่ือเป็นรายรับมาใช้สนับสนุนการท าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีรายได้ท่ีมากเพียงพอในการท าหน้าที่ อีกทั้งในปัจจุบันนี้ที่ต้นทุน
ของการท าหน้าที่ตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมักจะเพ่ิมสูงขึ้น 
ไม่ว่าสาเหตุจะมาจากระดับเงินเฟ้อ หรือว่าจากการที่ประชาชนในท้องถิ่นเองที่เพ่ิมจ านวนสูงขึ้น                 
ท าให้ต้นทุนในการให้บริการสาธารณะมีมากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ย่อมต้องการให้การปรับเปลี่ยน
ประเภทและขนาดของรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท าได้ง่ายขึ้น หรือกล่าวอีกแง่
หนึ่งคือ รายรับนั้นต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่ 

 (2) ความเสมอภาค (Equity) กล่าวคือ หากพิจารณาในเรื่องหลักความสามารถใน
การจ่าย (Ability-to-Pay Principle) สิ่งที่สังคมส่วนรวมพึงปรารถนาเป็นพ้ืนฐานคือการให้บุคคลที่มี
ความสามารถในการจ่ายสูง (รายได้สูง) นั้นต้องเสียภาษีหรือถูกจัดเก็บในอัตราที่สูงกว่าบุคคลที่มี
ความสามารถในการจ่ายต่ า (รายได้ต่ า) ในการบริโภคสินค้าหรือบริการหนึ่งหน่วยเท่ากัน ซึ่งในที่นี้จะ
เรียกว่าเป็นการเก็บภาษีแบบก้าวหน้า แต่หากกล่าวถึงเรื่องความเท่าเทียมในบริบทของการเก็บภาษี
หรือหาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในทางทฤษฎีแล้วมีมิติในการพิจารณาอยู่ 3 มิติ คือ หนึ่ง         
เรื่องความเสอมภาในแนวตั้ง (Vertical Equity) สอง เรื่องความเสมอภาคในแนวนอน (Horizontal 
Equity) สาม เรื่องความเสมอภาคระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วนกันเอง ในส่วนของ            

                                           
31

 เรื่องเดียวกัน, 47-52. 



Ref. code: 25595803011302UITRef. code: 25595803011302UIT

29 
 

ความเท่าเทียมกันในแนวตั้ งของการหารายได้หรือการเก็บภาษี ตั้ งอยู่บนหลักพ้ืนฐานของ
ความสามารถในการจ่ายซึ่งก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถในการจ่ายมากกว่านั้นก็
ควรจะจ่ายในจ านวนที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่จะจัดเก็บภาษี
หรือหารายได้ของตนเองได้ ส่วนในเรื่องของความเสมอภาคในแนวนอนคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเหมือนกันทางรายได้ทุกประการ ดังนั้นในการจ่ายแล้วประชาชนในท้องถิ่นที่มีความ
เหมือนกันนั้นสมควรที่จะต้องได้รับการปฏิบัติหรือการถูกจัดเก็บที่เท่ากันด้วย นั่นคือควรจะจ่ายใน
อัตราที่เท่ากัน ในส่วนสุดท้ายเรื่องของความเสมอภาคระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
ก็คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งนั้นไม่ควรที่จะต้องเสียภาษีใน
อัตราที่มากกว่าอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งมากจนเกินไปเพียงเพราะว่าเขานั้นอาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่หนึ่งมากกว่าอยู่ในอีกพ้ืนที่หนึ่ง โดยรายละเอียดของความเท่าเทียมทั้งสามมิตินี้ยังต้องพิจารณา
รวมถึงความรับผิดชอบในภารหน้าที่ท่ีแตกต่างกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 

(3) ความสามารถและความเป็นไปได้ในการจัดการ (Administrative Capacity 
and Feasibility) กล่าวคือ เนื่องจากแหล่งที่มาของรายได้นั้นมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจและความช านาญ ความสามารถในการจัดเก็บรายรับและการระบุถึงเป้าหมายในการจัดเก็บ 
ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “ความสามารถในการจัดการ” อย่างไรก็ดีในเรื่องของต้นทุนในการจัดเก็บนั้นเป็น
สิ่งที่ส าคัญที่ต้องใส่ใจในเรื่องนี้ด้วย เนื่องด้วยโดยปกติแลเวในประเทศก าลังพัฒนานั้นจะมีประชาชน
ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบไม่เป็นทางการ ( Informal Sector) กล่าวคือ ประชาชนที่โดย
ปกติแล้วไม่ต้องเสียภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างไร เนื่องจากมิไดท างานอยู่ในรูป
ของบริษัทหรือหน่วยธุรกิจหรือราชการ แต่กับประกอบอาชีพที่เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองหรืออยู่ใน
ธุรกิจนั้นโดยไม่ต้องจดทะเบียนกับทางการหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "การจ้างงานตัวเอง"                  
ซึ่งท าให้ต้นทุนในการจัดเก็บนั้นสูงจนอาจจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ที่ได้รับ จากประสบการณ์ของ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาทั้งหลายจะพบว่าการก าหนดแหล่งรายรับที่มีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เป็นหลักเหตุผลส าคัญอีกประการหนึ่งคือต้นทุนในการบริหารจัดการ (Administrative Cost) 
เพราะบางกรณีรายได้บางประเภทอาจมีความเหมาะสมที่จะเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่เพราะการที่มีต้นทุนในการบริหารจัดการที่สูงท าให้หากรายได้นั้นเป็นความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วอาจจะไม่มีความสามารถในการด าเนินการจัดเก็บ ท าให้มีการรั่วไหล
หรือการหลีกหนีภาษีได้ง่ายท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจบริหารจัดเก็บรายได้ประเภท
ดังกล่าวได้ ตัวอย่างของรายได้ประเภทนี้ได้กาภาษีที่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายได้ง่ายอาทิเช่น 
ภาษีที่เกิดจากการขาย (Sales Tax) เป็นต้น ลักษณะของประเภทรายได้เหล่านี้จึงอาจมอบหมายให้
เป็นของรัฐบาลที่มีอ านาจและความสามารถในการจัดการที่สูงกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(4) การยอมรับทางการเมือง (Political Acceptability) กล่าวคือ เนื่องจากการ
จัดเก็บรายได้ของหน่วยงานรัฐโดยทั่วไปมักประสบปัญหาการยอมรับของประชาชนเพราะเป็นการ
สูญเสียเงินออกจากประชาชนถึงแม้รับรู้ว่าจะน ารายได้ที่ถูกจัดเก็บไปนั้นเพ่ือสนุบสนุนการให้บริการ
สาธารณะก็ตาม การสูญเสียรายได้นั้นท าให้ประชาชนทุก ๆ คนรู้สึกถึงความสามารถในการใช้จ่ายของ
ตนเองลดน้อยลง ท าให้การจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารมักมีความ
ใกล้ชิดและรู้จักโดยประชาชนในพ้ืนที่ จึงมักได้รับการต่อต้ายและไม่ได้เป็นที่ต้องการหรือยอมรับของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม ส าหรับรายรับของรัฐบาลในบางประเภทที่เป็นรายรับที่ประชาชนส่วนใหญ่
ยอมรับได้มากกว่า เพราะการกระจายตัวของรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บนั้นอยู่ในระดับกว่างที่ทุก  ๆ คน
ร่วมรับรู้ จึงท าให้ประชาชนผู้จ่ายไม่รู้สึกเป็นเรื่องที่ถูกเอาเปรียบหรือเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่เหมือน
กรณีภาษีที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเพราะความใกล้ชิดและความแตกต่างที่อาจมีขึ้น
ในการจัดเก็บระหว่างประชาชนภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงท าให้ประชาชนผู้จ่ายภาษีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมในการจ่ายภาษี แต่ในขณะเดียวกันประชาชน
ในท้องถิ่นมักไม่คิดถึงผลประโยชน์ที่ต่างได้รับความแตกต่างกันตามประเภทของบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ท าให้ในบางกรณีที่ประชาชนกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความอ่อนไหวของ
การเมือง (Political Sensitive) ก่อเกิดค าถามที่อยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าที่สังคมมีให้ที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนทุกคนหรือส่วนใหญ่ของท้องถิ่นที่มีต่อการจัดเก็บรายได้หรือภาษีขององคืกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ควรจะมีการเก็บภาษีทรัพย์สินจากโรงเรือนหรือที่ดินหรือไม่ อีกทั้งความอ่อนไหวทาง
การเงินในบางครั้งนั้นขึ้นอยู่กับคนเฉพาะกลุ่ม เช่น ควรเก็บภาษีจากผู้ที่รับประโยชน์จากบริการ
สาธารณะของท้องถิ่นและศักยภาพในการจ่ายมากกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืนที่อาจไม่มีความสามารถใน
การจ่ายค่าบริการส าหรับประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่ จึงท าให้การยอมรับทางการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องใสใจ
ในการหารายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ดีโดยทั่วไปแล้วหากการจัดเก็บภาษีนั้นเป็น
ภาษีทางอ้อม (เป็นภาษีท่ีผู้ที่ถูกเก็บนั้นสามารถผลักภาระไปให้ผู้อ่ืนได้) และไม่ได้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจนนัก (เช่น ไม่ต้อง
ผ่านความเห็นของสภา) มักจะส่งผลต่อความอ่อนไหวทางการเมืองที่น้อยกว่า  

(5) ความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency) กล่าวคือ รายรับ
ของรัฐนั้นย่อมมีผลต่อการตัดสินใจในการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ซึ่งโดย 
“ความเชื่อ” ทางเศรษฐศาสตร์ โดยทั้งไปแล้วการที่ไม่มีกลไกใด ๆ ก็ตามที่ไปท าให้การจัดสรร
ทรัพยากรของปัจเจกชนนั้นบิดเบือนไปจะเป็นสิ่งที่ “สังคม” พึงปรารถนาที่สุดเพราะฉะนั้นการ
กระท าใดใดก็ตามท่ีมีผลให้บิดเบือนการตัดสินใจของปัจเจกชน (คนแต่ละคน) นั้นจะมีผลท าให้เรียกได้
ว่าไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีในโลกแห่งความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลนั้นเป็นผู้มีบทบาท
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ที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจ แน่นอนว่าการเก็บภีนั้นเป็นเครื่องมือในการเลี่ยงตัวเองของรัฐบาลด้วย
ส่วนหนึ่ง ดังนั้นหากมีการเก็บภาษีเกิดขั้น ภาษีที่พึงปรารถนาในมุมมองของความมีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐกิจก็คือ ภาษีที่มีผลให้เกิดการบิดเบือนของการจัดสรรทรัพยากรระหว่างปัจเจกชนให้
น้อยที่สุด ในที่นี้การประเมินการก าหนดประเภทรายรับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
จ าเป็นต้องระมัดระวังในการออกแบบที่จะต้องไม่ให้เกิดการบิดเบือนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
ไม่ต้องการ ประเภทรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีนั้นจึงต้องไม่ท าให้มีการตัดสินใจของ
ประชาชนต่อการผลิต การบริโภค การจ้างงาน ฯลฯ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกระทบใน
ทิศทางท่ีไม่ต้องการจนเกินนไป 

นอกจากนี้ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ได้เสนอไว้อีกว่า ทางปฏิบัตินั้น การก าหนดภาษีหรือ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีสาระส าคัญ ดังนี้32 กล่าวคือ  

(1) ภาษีหรือรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะยึดติดกับพ้ืนที่ของ
ท้องถิ่นมากที่สุด (Immobility) เนื่องจากหลักการที่ส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการ
คลังนั้นมีพ้ืนฐานแนวคิดว่าด้วยเรื่องความเป็นผู้รับบริการสาธารณะจากการที่ประชาชนเป็น                       
ผู้แบกรับภาระทางภาษีของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ดังนั้นประเภทภาษีจัดเก็บเองในท้องถิ่นจึงควร
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ ซึ่งหมายรวมถึงทั้ง
กิจกรรมของประชาชนกลุ่มธุรกิจ กระทั่งกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ในกิจการภาครัฐและ/หรือ
รัฐวิสาหกิจในพ้ีนที่ เพื่อเป็นการให้ภาษีท่ีจัดเก็บซึ่งยึดติดกับพื้นท่ีเป็นตัวก าหนดความสามารถทางการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เองในระดับหนึ่งในการให้บริการสาธารณะตามศักยภาพทาง
เศรษฐกิจในแต่ละพ้ืนที่พึงมี อาจกล่าวได้ว่าการจัดเก็บภาษีโดยยึดติดกับพ้ืนที่นั้นมีเป้าหมายเพ่ือ
สะท้อนต้นทุนและผลประโยชน์ในการท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะ  

(2) แหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสะท้อนผลประโยชน์หรือ
ต้นทุนการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นมากที่สุด รวมทั้งรักษาความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
ของ ท้องถิ่นมากที่สุดเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความรับผิดรับชอบร่วมกัน (Accountability) ในการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีท้องถิ่น  

(3) ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่แข่งขันกับการจัดเก็บรายได้ภาษี
ของรัฐบาล  

(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้ฐานร่วมกับภาษีของรัฐบาลได้ แต่ต้องมี
ความชัดเจนในการก าหนดวิธีการจัดสรรคืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

                                           
32 เรื่องเดียวกัน, 53-54. 
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(5) ภาษีที่จัดเก็บภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องไม่ส่งออกภาระ 
(Spillover) ของการหารายได้ไปนอกเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บรายได้นั้น ๆ  

(6) ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสามารถเพ่ิมขึ้นได้ตามสภาพการ
พัฒนาของเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จากรัฐบาล  

(7) ควรส่งเสริมให้การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะท้อน
ต้นทุนการใช้จ่ายเพ่ือให้บริการสาธารณะและการลงทุน ในโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นให้มากท่ีสุด  

(8) ควรควบคุมต้นทุนการบริหารการจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ต่ า
ที่สุด  

(9) ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องง่ายต่อการบริหารจัดการในระดับ
ท้องถิ่น 

ขณะที่วีระศักดิ์ เครือเทพ ได้เสนอไว้อย่างน่าสนใจว่า ขณะที่ท้องถิ่นต้องเผชิญกับ
เศรษฐกิจตกต่ า องค์การปกครองท้องถิ่นจะต้องมีมาตรการปรับตัวทางด้านรายจ่าย โดยมาตรการ
ปรับตัวในด้านรายจ่ายเป็นสิ่งที่คณะผู้บริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทันที 
ขณะเดียวกันการใช้กลยุทธ์การเพ่ิมรายได้ โดยเฉพาะจากการปรับเพ่ิมอัตราภาษี/การขยายฐานภาษี 
หรือการจัดเก็บค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ ๆ ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับประชาชนและกลุ่ม
ธุรกิจในพ้ืนที่โดยตรง คณะผู้บริหารจะต้องอธิบายและโน้มน้าวให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้การยอมรับ 
ซึ่งโดยทั่วไปถือได้ว่ามีความยากล าบากในการด าเนินการพอสมควร โดยเฉพาะในสภาวะที่ องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและประชาชนต่างมีทัศนคติทางการคลังแบบพ่ึงพาเป็นอย่างมาก ย่อมไม่ประสงค์ที่
จะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเพ่ิมภาษีหรือจัดเก็บรายได้ประเภทใหม่ ๆ มิเช่นนั้นแล้วองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียคะแนนนิยมทางการเมืองถ้าหากตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์การ
ปรับตัวโดยการเพ่ิมรายได้ใหม่ ๆ ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ า  

ขณะที่องค์กรปกครองท้องถิ่นควรใช้โอกาสจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสร้าง
ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น                   
แม้องค์กรปกครองท้องถิ่นอาจจะมองว่าการปรับลดรายจ่ายลงเล็ก ๆ น้อย ๆ จะไม่เป็นที่สังเกตของ
ประชาชนก็ตาม แต่อย่างไรเสีย การเลือกใช้มาตรการเช่นนี้เปรียบเสมือนการซื้อเวลา (Buying time) 
ให้กับการบริหารงานคลังแบบตั้งรับได้ต่อไปในอนาคต แต่ไม่ช้าก็เร็วประชาชนจะต้องสังเกตพบได้จาก
การให้บริการสาธารณะที่ลดน้อยลงหากผู้บริหารท้องถิ่นยังคงใช้วิธีการเช่นนี้ต่อไปในอนาคตและจะ
ส่งผลให้ประชาชนรับรู้อย่างคลาดเคลื่อนว่าผู้บริหารท้องถิ่นมิได้ให้ความส าคัญอย่างจริงจังกับการ
เตรียมการรับมือกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ อย่างเพียงพอ  
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ในประเด็นนี้การปรับเปลี่ยนฐานคิดในการบริหารงานคลังท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญ
กับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างเพียงพอเป็นเรื่องส าคัญ ผู้บริหารจ าเป็นต้องประเมินโอกาสหรืออุปสรรคใน
การบริหารหรือการจัดบริการสาธารณะและจะต้องจัดเตรียมมาตรการรับมือหรือทรัพยากรส ารอง
ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ไว้ตามสมควร การปลูกฝังทัศนคติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ าเป็นต้องพ่ึงพาตนเองทางการคลังก่อนเป็นล าดับแรก (Selfreliance Fiscal Management)                  
ควรเป็นฐานคิดเริ่มต้นส าหรับการบริหารงานคลังท้องถิ่นในอนาคต เพ่ือให้องค์กรมีแนวทางการ
ด าเนินงานและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ที่พร้อมไปสู่การเป็นองค์กรที่มีพลวัตรในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน (Local Responsiveness) และสามารถปรับตัวเพ่ือให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง (Self-Correcting Local Organization)  

นอกจากนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นควรใช้โอกาสจากภาวะวิกฤตในการท าความ
เข้าใจกับประชาชน (Civic Education On Municipal Finance And Budgeting) ในเรื่องภาษี
อากรและการใช้งบประมาณเพ่ือการจัดบริการสาธารณะที่จะผูกติดกับวงจรแห่งความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพ่ิมขึ้น เพ่ือที่ว่าถ้าหากความผันผวนทางเศรษฐกิจการเมืองต่าง ๆ 
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ภาคประชาชนจะกลายเป็นแรงหนุนที่ส าคัญแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
ช่วยปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ทั้งโดยการให้การสนับสนุนทางภาษีอากรมากขึ้นในยามที่จ าเป็น
หรือการลดปริมาณข้อเรียกร้องที่มิได้จ าเป็นเร่งด่วนลงตามแต่ความรุนแรงของสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับการบริหารงานภายใต้ภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองท้องถิ่น  การด าเนิน
มาตรการดังกล่าวนี้เปรียบได้กับการสร้างความพร้อมให้กับดุลอ านาจทางการเมืองระหว่างตัวแสดง
ฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะกับภาคประชาชน ซึ่งแนวโน้มในอนาคตภาคประชาชนจะมีพลังเข้มแข็งขึ้นและ
มีบทบาทความส าคัญขึ้นในการเป็นภาคีการบริหารงานคลังท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ใน
การนี้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องดึงภาคประชาชนให้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการบริหารงาน
ช่วงภาวะวิกฤตให้มากข้ึน ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจก าหนดวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพราะไม่ว่า
องค์กรปกครองท้องถิ่นจะปรับตัวในเงื่อนไขเช่นใดย่อมส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนไม่ทางใดก็ทาง
หนึ่ง การเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมการบริหารงานคลังท้องถิ่นอย่างเข้มข้นนี้จะเป็นการ
สร้างความพร้อมในด้านสมดุลแห่งอ านาจทางการคลัง (ภาษีอากรและการจัดสรรงบประมาณ) 
ระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนที่มีส่วนสนับสนุนซึ่งกันและกัน และเกื้อหนุนต่อ
การบริหารงานท้องถิ่นภายใต้วิกฤตได้อย่างยั่งยืน  

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารงานคลังท้องถิ่นภายใต้ปัจจัยเสี่ยง โดยปัจจัย
ทางเศรษฐกิจทั้งภายในภายนอกที่ไม่เกื้อหนุนย่อมส่งผลทางลบต่อฐานะทางการคลังของรัฐบาล
โดยตรง และย่อมส่งผลต่อเนื่องต่อการจัดสรรภาษีแบ่งและเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้องค์กรปกครองท้องถิ่นส่วนใหญ่ด าเนินงานภายใต้การน าที่เข้มแข็ง
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งหากท้องถิ่นมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์บริหารงานอย่างสุจริต มีคุณธรรม และมีแนวการ
ด าเนินงานที่รอบคอบไม่สุ่มเสี่ยง ย่อมน าพาให้ชุมชนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ดี                   
สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากในบริบทการปกครองท้องถิ่นไทยปัจจุบัน ดังนั้น การเสริมสร้างกลไกใน
การถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อ านาจทางการเงินการคลังของฝ่ายบริหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และเก้ือหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก มีแนวโน้มที่จะละเลยการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะขาดการเตรียมพร้อม
รับมือทางการเงินการคลังอย่างเพียงพอ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะท้องถิ่นขนาดเล็กขาดบุคลากรทั้งใน                  
เชิงปริมาณและในด้านความรู้ความสามารถ หรืออาจเป็นเพราะมีความยืดหยุ่นทางงบประมาณที่                
ต่ ากว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ ดังนั้นองค์กรปกครองท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารการเงินการคลังและให้มีความสามารถเพียงพอส าหรับการ
ประเมินสภาวะเศรษฐกิจมีการจัดเตรียมกันชนทางการเงิน (Financial Buffer) โดยการให้มีการสะสม
เงินไว้มากเพียงพอส าหรับการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจได้ในอนาคต33 

นอกจากนี้ วีระศักดิ์ เครือเทพ ยังได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วยนั้นควรมีระบบบริหารจัดเก็บภาษีอากร ดังนี้ 34 

(1) นโยบายและวิธีการบริหารการจัดเก็บหรือระบบภาษีจะต้องไม่สลับซับซ้อน 
ตามปกติความซับซ้อนของระบภาษี 

(2) ความบ่อยครั้งในการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี หรือวิธีการบริหารการจัดเก็บ
ภาษีตามปกติหากมาตรการทางภาษีไม่เปลี่ยนแปลงมากนักย่อมท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีอากรมี
ความแน่นอนและเอ้ือต่อการท าความเข้าใจทั้งของเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานจัดเก็บและต่อประชาชนผู้
เสียภาษี  

(3) รวมระบบการจัดเก็บภาษีเข้าด้วยกัน (Unification of Tax Collection)                
อาจก่อให้เกิดข้อดีหลายประการ เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนพัฒนาระบบงานและระบบข้อมูล 
ภาษอีากรหรือลดการปฏิบัติงานที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกัน  

                                           
33

 วีระศักดิ์ เครือเทพ, กลยุทธการปรับตัวทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ภายใต้ภาวะวิกฤติ (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2555), 119-125. 

34
 วีระศักดิ์ เครือเทพ, การบริหารภาษีอากรและรายได้ของรัฐ: หลักการและแนวปฏิบัติ

ส าหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548). 
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(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารระบบภาษีอากรตามเหมาะสม เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีให้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ได้ประมาณการ  

(5) พัฒนาระบบการตรวจสอบติดตามผู้ไม่เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่
กฎหมายก าหนด  

(6) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร หน่วยงาน และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในกระบวนการ จัดเก็บภาษี  

(7) พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
อากร 

 
2.1.6 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต่างประเทศ 
        หลายประเทศมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหมือนกันกับประเทศไทย ซึ่งแต่ละ

ประเทศก็จะมีระบบและโครงสร้างของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันไป ในที่นี้จะ
ขอยกตัวอย่างระบบและโครงสร้างของรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ ประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศออสเตเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

2.1.6.1 ประเทศฝรั่งเศส 
          ส าหรับรายได้ของท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศส ระบบการคลังท้องถิ่นใน

ฝรั่งเศสถือได้ว่ามีสัดส่วนที่น้อยเมือเทียบกับระบบการคลังของรัฐบาลกลาง โดยสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
20 ของรัฐบาลกลาง แต่อย่างไรก็ดีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝัร่งเศสก็มีอิสระเป็นอย่างมากใน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของตน การแทรกแซงและการควบคุมทางการคลังจากภาครัฐบาลกลางมี
ข้อจ ากัดมากขึ้น เนื่องจากได้มีการจัดตั้งศาลตรวจเงินแผ่นดินภาค (Les Chambres Regionales 
das Comptes) ขึ้นในทุก ๆ ภาค เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมบัญชีและการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ้น นอกจากนี ้ท้องถิน่ยังมีอิสระในการก าหนดอัตราภาษีในกรอบที่ก าหนดไว้ และมีอิสระในการ
ใช้จ่ายตามความจ าเป็นของตน ความเป็นอิสระทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฝรั่งเศส 
ส่วนหนึ่งเป็นมาจากฐานรายได้ เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 จะมาจากภาษีอากร                    
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ท้องถิ่นสามารถก าหนดอัตราการเรียกเก็บได้เอง ซึ่งสัดส่วนรายรับด้านนี้
เพ่ิมข้ึนอย่างมากหลังกระบวนการกระจายอ านาจ  

ทั้งนี้ แหล่งที่มาของรายรับขององค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น อาจแบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่  
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(1) ภาษีอากรรายได้จากภาษีอากรถือเป็นรายได้หลักขององค์กรปกครอง 
ประกอบด้วย ภาษีทางตรง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถก าหนดอัตราภาษีในส่วน
นี้เองได้ แต่การจัดเก็บจะกระท าได้โดยส านักงานสรรพากรแห่งชาติ หลังจากนั้นจึงจะจัดสรรกลับคืน
ให้แก่ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ ภาษีเพ่ือการพักอาศัย ภาษีโรงเรือนและที่ดีน              
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีวิชาชีพและธุรกิจ และ ภาษีอากรทางอ้อม นอกจากภาษีทางตรงแล้ว หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งอาจเรียกเก็บค่าอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพ่ิมเติมได้ เช่น ค่าระวาง
ขนส่ง ค่าธรรมเนียมเพ่ือการลงทุน ค่าธรรมเนียมอาคารสูง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมการต่อทะเบียน
รถยนต์ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจเรียกเก็บในรูปของค่าบริการที่ท้องถิ่น
หรือองค์กรความร่วมมือในรูปวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นผู้จัดท าบริการ เช่น ค่าบริการก าจัดขยะและ                   
ของเสีย ค่าไฟฟ้า เป็นต้น  

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐ ในทุกปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐ  ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ด้วย 3 รูปแบบ ดังนี้ เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงาน 
เงินอุดหนุนเพ่ือการลงทุน เงินอุดหนุนเพ่ือการกระจายอ านาจ  

(3) เงินกู้ยืม ท้องถิ่นสามรถด าเนินการกู้ยืมเงินได้อย่างอิสระตามเงิ่อนไขที่
ปรากฏในตลาดทั่ว ๆ ไป โดยไม่จ าเป็นต้องขออนุมติหรือถูกก าหนดวงเงินกู้ยืมจากส่วนกลาง35  

2.1.6.2 ประเทศอังกฤษ 
            รายได้ของท้องถิ่นประเทศอังกฤษ กล่าวคือ รายได้เพ่ือใช้ในการด าเนิน

กิจการของท้องถิ่นจะมีแหล่งที่มา 4 ด้าน ได้แก่  
(1) ค่าใช้บริการและค่าธรรมเนียม (Charges and Fees) รายได้ส่วนนี้

ท้องถิ่นจะเรียกเก็บจากการใช้บริการบางอย่าง เช่น การขนส่งมวลชน ที่จอดรถ ค่าอาหารของ
นักเรียน เป็นต้น ส่วนชนิดของบริการและอัตราในการเรียกเก็บก็ให้เป็นอ านาจของท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
เนื่องจากพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นและการเคหะ ค.ศ. 1989 ได้ให้อ านาจท้องถิ่นสามารถ
เรียกเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ในกิจการที่เห็นสมควร ยกเว้นเฉพาะด้านการศึกษา 
ต ารวจและการดับเพลิง การเลือกตั้ง และด้านสภาวะตลาด และการยินยอมของชุมชนเป็นหลัก  

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (Government Grants) ถือเป็นแหล่งรายรับที่
ส าคัญและมีบทบาทอย่างสูงต่อการบริหารปกครองท้องถิ่นทั้งหมดและเป็นเครื่องมือส าคัญที่รัฐบาล
กลางใช้ในการควบคุม และประกันมาตรฐานการบริการสาธาระณะขั้นต่ า รวมถึงการผลักดันนโยบาย

                                           
35

 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, ทิศทางการปกครองท้องถิ่นของไทยและต่างประเทศเปรียบเทียบ 
(กรุงเทพฯ: วิญญชน, 2546), 129-132. 
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ต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป (General Grants) และเงินอุดหนุน
เฉพาะ (Specific Grants)  

(3) ภาษีธุรกิจมาตรฐาน (Non-Domestic Rate/Uniformm Business 
Rate) ภาษีส่วนนีเป็นการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในเขตท้องถิ่น และถือเป็นรายได้ที่ส าคัญอีก
แหล่งหนึ่งของท้องถิ่น แต่เดิมการก าหนดอัตราภาษีดังกล่าวนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละม้องถิ่นเพราะ
ถือว่าเป็นภาษีท้องถิ่น (Local Tax) ประเภทหนึ่ง แต่ในระยะต่อมารัฐบาลได้ท าการปฏิรูปภาษีส่วนนี้
ใหม่ โดยก าหนดเป็นอัตราภาษีกลางเพ่ือใช้ทั้งประเทศ ซึ่งริเริ่มน ามาใช้เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1990 
ภาษีส่วนนี้แม้จะจัดเก็บโดยท้องถิ่น แต่ท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องส่งเข้าส่วนกลางทั้งหมดเพ่ือเป็นกองทุน
รวม จากนั้นรัฐบาลก็จะจัดสรรเงินดังกล่าวกลับคืนสู่ท้องถิ่นตามสัดส่วนโดยการค านวณจากจ านวน
ประชากร พิจารณาในแง่นี้ เงินรายได้จากภาษีธุรกิจมาตรฐาน จึงมีบทบาทคล้ายคลึงกับเงินอุดหนุน
ชนิดหนึ่ง และก็เปลี่ยนสถานะจากภาษีท้องถิ่นไปเป็นภาษีกลางของประเทศ เนื่องจากการปฏิรูป
ดังกล่าวได้ตัดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยการปกครองท้องถิ่นกับผู้เสียภาษีไป  

(4) ภาษีท้องถิ่น (Local Taxation/Councll Tax) คือรายได้ที่เป็นของ
ท้องถิ่นท่ีแท้จริง ในอดีดภาษีส่วนนี้เรียกว่า “ภาษีโรงเรือน” (Domestic Rate) ซึ่งมีลักษณะเป็นภาษี
ทรัพย์สินและเรียกเก็บจากฐานการครอบครองทรัพย์สิน และต่อมาในปี ค.ศ.1990 ถูกแทนที่ด้วย 
“ภาษีชุมชน” (Community Charge/Poll Tax) โดยเรียกเก็บจากผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นทุกคนที่มีอายุ 
18 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ดี นโยบายภาษีนี้ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน ดังนั้น ในปี ค.ศ. 1993 
รัฐบาลของพรรคอนุรักษ์นิยม ซึ่งน าโดยนายจอห์น เมเจอร์ (John Major) จึงได้ประกาศใช้           
“ภาษีท้องถิ่น” (Council Tax) โดยมีฐานเรียกเก็บเป็นครัวเรือน (มิใช่รายบุคคล) คิดค านวณจาก
ราคาประเมินทรัพย์สินของท้องถิ่นแต่ละแห่งและจ านวนผู้อยู่อาศัยในแต่ละครัวเรือน ภาษีส่วนนี้จะมี
บทบาทอย่างส าคัญต่อการก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไปของหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน
แต่ละปี กล่าวคือ จ านวนรายได้จากภาษีนี้จะต้องเพียงพอต่อรายจ่ายประจ าของท้องถิ่นและค่าบริการ 
(Levies/Precepts) ที่ท้องถิ่นจะต้องจ่ายให้กับหน่วยงานวิสาหกิจรวม (Joint Authorities) พิจารณา
ในแง่นี้จะเห็นได้ว่า หน่วยการปกครองท้องถิ้นในอังกฤษมีข้อจ ากัดอย่างมากทางด้านรายได้ เนื่องจาก
ต้องพ่ึงพิงแหล่งรายได้ที่เป็นของตนเองเพียงแหล่งเดียว ซึ่งแตกต่างจากหลาย ๆ ประเทศในภาคพ้ืน
ยุโรปที่ท้องถิ่นมีทางเลือกในการจัดเก็บรายได้มากกว่า เนื่องจากภาษีของท้องถิ่นนั้นมีความ
หลากหลายและมีฐานการเรียกเก็บหลายประเภท นอกจากนี้รัฐบาลยังมีอ านวจในการก าหนดเพดาน
วงเงินงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่น (Capping) ในรายที่เห็นว่ามีการก าหนดวงเงินงบประมาณ
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อย่างเกินตัวอีกด้วย ระบบการคลังท้องถิ่นในอังกฤษจึงถูกมองว่ามีการควบคุมจากส่วนกลางเป็นอย่าง
มากและเป็นประเด็นหนึ่งที่ท้องถิ่นหลาย ๆ แห่งพยายามต่อสู่36  

2.1.6.3 ประเทศญี่ปุ่น 
          รายได้ของท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น กล่าวคือ แหล่งที่มาของรายรับของ

องค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่น อาจแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
(1) รายได้จากภาษี ถือได้ว่าเป็นแหล่งรายได้ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อ

หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเป็นรายได้ที่ท้องถิ่นหามาได้เอง มิใช่รายได้ที่มาจากรัฐบาล
กลางหรือมาจากการกู้ยืม โดยท้องถิ่นมีอ านาจที่จะก าหนดประเภทและอัตราภาษีเองภายใต้กรอบ
ก าหนดของกฎหมายภาษีท้องถิ่นและการให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากส านักภาษีท้องถิ่นของ
กระทรวงกิจการภายใน  

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง คือเงินรายได้ที่รัฐบาลกลางมอบหรือโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดช่องว่างระหว่างรายรับและรายจ่ายที่
เกิดขึ้น ท าให้ทุกท้องถิ่นสามารถที่จะมีงบประมาณเพียงพอในการรักษามาตรฐานในการให้บริการ
สาธารณะของตน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินอุดหนุนแบบทั่วไป 
และภาษีอุดหนุนพิเศษ  

(3) เงินกู้ยืม ซึ่งโดยทั้งไปแล้วรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น
มักจะเป็นรายได้ที่ต้องใช้จ่ายเพ่ือคงสถานภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้เป็นรายไป                 
การลงทุนด าเนินการในโครงการระยะยาวหรือโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใหม่  ๆ จึงจ าเป็นต้อง
แสวงหาด้วยการกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน หรือรัฐบาลกลาง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหรือออก
พันธบัตเงินกู้ ขายให้กับเอกชนและประชาชน ส าหรับการออกพันธบัตรเงินกู้ของญี่ปุ่นนั้นผู้ที่ท าหน้าที่
ออกพันธบัตรคือ หน่วยงานระดับชาติเท่านั้น37  

2.1.6.4  ประเทศเกาหลีใต้ 
           รายได้ของท้องถิ่นสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในประเทศเกาหลีใต้มีรายได้ 2 ประเภท ดังนี้  
(1) รายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ ประกอบด้วย - ภาษีที่จังหวัดเก็บ 

ประกอบด้วย ภาษีครอบครอง ภาษีจะดทะเบียน ภาษีคนต่างด้าว ภาษีใบอนุญาต ภาษีอ านวยความ

                                           
36 เรื่องเดียวกัน, 173-175. 
37 เรื่องเดียวกัน, 209-213. 
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สะดวกทั่วไป และภาษีพัฒนาท้องถิ่น - ภาษีที่เมือง/County จัดเก็บ ประกอบด้วย ภาษีโรงเรือน               
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีล้อเลื่อน ภาษีการท าไร่ ภาษียาสูบ ภาษีฆ่าสัตว์ ภาษีท่ีดิน  

(2) รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ประกอบด้วย - รายได้จากภาษีที่รัฐจัดสรรให้แก่
ท้องถิ่น หมายถึง ภาษีทุกประเภทที่รัฐบาลกลางท าหน้าที่ในการจัดเก็บแล้วท าการแบ่งส่วนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสัดส่วนเฉลี่ย 1 ต่อ 11 หรือ 13.27% ในกรณีพิเศษ กล่าวคือ ถ้ารัฐ
จัดเก็บได้ 11 ส่วน จะท าการแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย 1 ส่วน โดยจะจัดแบ่งให้
ในลักษณะเงินก้อนและไม่มีการระบุวัตถุประสงค์การใช้เงินก้อนนั้น อย่างไรก็ตาม สัดส่วนรายได้ที่
จะต้องท าการแบ่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของ
รัฐบาล - รายได้จากภาษีที่รัฐบาลกลางโอนให้แก่ท้องถิ่นรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทนี้
มีลักษณะคล้ายกับรายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บให้แก่ท้องถิ่น แต่แตกต่างกันตรงที่รายได้ที่แบ่งให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเพียงรายได้จากภาษี 3 ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ภาษีสุรา ภาษีโทรศัพท์ 
ภาษีพิเศษส าหรับเกษตรกรรมและการประมง - เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง เป็นเงินที่รัฐบาลกลาง
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ แต่เงินที่รัฐบาลกลางอุดหนุนนั้นจะต้อง
น าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรัฐ (หรือที่เรียกว่าการอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข) - เงินอุดหนุนจากมหา
นครและจังหวัด (เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน) เป็นเงินอุดหนุนที่จังหวัดหรือ
มหานครให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับบนเป็นผู้ริเริ่มโครงการหรือมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับล่างเป็น
ผู้จัดท า แล้วจังหวัดหรือมหานครเป็นผู้ให้เงินอุดหนุน ซึ่งอาจจะให้เงินอุดหนุนเต็มโครงการ หรือ
บางส่วนก็ได้ - เงินยืม หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืมจากแหล่งเงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้อาจยืมได้ในสองลักษณะคือเงินกู้และการออก
พันธบัตร38  

2.1.6.5 ประเทศออสเตรเลีย 
          รายได้ของท้องถิ่นประเทศออสเตรเลีย กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองหลักที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ท้องถิ่น ซึ่งหมายความว่าเป็นหน่วยของการปกครองที่รับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ 
เช่น งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการสังคม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการจัดบริการดังกล่าว ทั้งนี้แหล่งที่มาของรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี 3 ทางคือ  

                                           
38 เรื่องเดียวกัน, 247-249. 
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(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลสหพันธ์สามารถจ าแนกออกเป็นเงินอุดหนุนแบบ
เฉพาะเจาะจง เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินช่วยเหลือการทางท้องถิ่น  

(2) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลแห่งรัฐ  แหล่งรายได้ประเภทนี้เป็นราย าได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากรัฐ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนที่ ได้ก าหนดเป้าหมายของการให้ เช่น                 
การบริการสาธารณะทั่งไป ความมั่นคงและสวัสดการสังคม การเคหะและการพัฒนาชุมชน                       
การนันทนาการและวัฒนธรรม การเกษตรกรรมป่าไม้และการประมง การขนส่งและการสื่อสาร
คมนาคม เป็นต้น   

(3) เงินที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนั่งเป็นรายได้ที่มาจาก
ภาษีท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมการจัดสิงค้าและบริการ ผลประโยชน์และทรัพย์สินของท้องถิ่น และรายได้
อ่ืน ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการใช้น้ าปะปา และการอนามัย เป็นต้นขณะที่ได้มี
การส ารวจว่าในปี ค.ศ. 1999-2000 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งที่มาแห่งรายได้จากภาษ
ท้องถิ่นถึง 38% จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริการ 33% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเพ่ิมของ
สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นบริหารจัดการเองเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนเพ่ิมขึ้นถึง 12% ในขณะที่แหล่ง
รายได้ที่มาจากเงินอุดหนุนมีเพียง 18% ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากเม่ือก่อนนัก39 

2.1.6.6 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
          รายได้ของท้องถิ่นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี40 กล่าวคือ                    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศเยอรมัน มีรายได้จากแหล่งต่าง ๆ คือ ภาษี ซึ่งระบบภาษีของ
ประเทศเยอรมันนีค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากเยอรมันนีเป็นประเทศสหพันธรัฐ ดังนั้นรายได้จากภาษีจึง
ต้องถูกแบ่งออกเป็นภาษี 3 ระดับ คือ ภาษีที่รัฐบาลกลางเก็บ ภาษีที่มลรัฐเก็บ ภาษีที่ท้องถิ่นเก็บ 
นอกจากนี้ยังมีภาษีบางประเภทที่รัฐบาลกลางและมลรัฐเก็บแล้วจัดแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอีกด้วย สัดส่วนภาษีที่รัฐบาลทั้ง 3 ระดับเก็บจากประชาชน สามารถแบ่ งได้ ดังนี้ สหพันธรัฐ
ร้อยละ 71 มลรัฐร้อยละ 22% และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 7 ถึงแม้เยอรมนีจะมีระบบ
ภาษีท่ีซับซ้อน แต่สัดส่วนการจัดเก็บภาษียังขาดความสมดุล กล่าวคือ รัฐบาลกลางมีสัดส่วนสูงในการ
จัดเก็บภาษีถึงร้องละ 71 เป็นอัตราส่วนที่มากกว่าภาษีที่รัฐบาลมลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บได้รวมกันเสียอีก คือ เพียงร้อยละ 29 เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากน าตัวเลขดังกล่าวนี้ไป
เปรียบเทียบประเทศต่าง ๆ ในยุโรปจะพบว่า เยอรมนีมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากในเชิงสัมพันธ์                  

                                           
39 เรื่องเดียวกัน, 272-275. 
40 เรื่องเดียวกัน, 301-304. 
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เช่น ประเทศออสเตรียเลียที่มลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีรวมกันเพียงร้องละ 19 
หรือประเทศฮังการีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีเพียงร้อยละ9 เท่านั้น  

ทั้งนี้ จากภาษีร้องละ 7 ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บได้ สามารถแบ่ง
ประเภทของภาษีได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้  

(1) ภาษีที่ถูกก าหนดอัตราและฐานภาษีโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
ภาษีรายได้จากธุรกิจท้องถิ่น ภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยภาษีประเภทนี้
คิดเป็นร้อยละ 1 ของภาษีทั้งหมด  

(2) ภาษีที่ถูกก าหนดอัตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ภาษีรายได้
จากธุรกิจ ภาษีรายได้จากเงินทุน เป็นต้น โดยภาษีประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 25 ของภาษีทั้งหมด 
ประเภทที่สาม รายได้ท่ีได้รับจากการแบ่ง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยภาษีประเภทนี้คิดเป็นร้อยละ 47 ของภาษีทั้งหมด ดังนั้น จะเห็นได้ว่า รายได้หลักจากภาษีของ
องค์กรปกครงอส่วนท้องถิ่นเป็นรายได้ที่ได้จากภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดอัตรา
ภาษีเอง ส าหรับภาษีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดทั้งอัตราและฐานภาษีมีเพียงร้อยละ 1 
เท่านั้น  ซึ่งภาษีที่สร้างรายได้หลักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือ ภาษีที่นายจ้างหักจากลูกจ้าง
โดยตรง ภาษีโอนทรัพย์สิน ภาษีค่าจ้างและเงินเดือน ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา ซึ่งภาษีทั้ง 4 ประเภท
นี้สร้างรายได้มากถึงร้อยละ 80 จากรายได้ท้ังหมด  

(1) เงินอุดหนุนเพ่ือความเท่าเทียมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงินที่รัฐบาลมลรัฐให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ทั้งนี้เพ่ือสร้างความเสมอภาคแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องนจากบางพ้ืนที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติและไม่ใช่เขตเศรษฐกิจ หรือ
มีความหนาแน่นของประชากรต่ า ดังนั้น เพ่ือลงข้อได้เปรียบเสียเปรียบดังกล่าว มลรัฐจึงต้องจัดสรร
เงินอุดหนุนให้ 

(2) เงินกู้หรือเงินยืมต่าง ๆ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถกู้ยืม
จากแหล่งต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้นซึ่งได้แก่ กู้ในกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มาสามารถจะหาแหล่งเงินจากท่ีอ่ืน ๆ ได้อีกแล้ว เงินที่กู้มานั้นต้องน าไปใช้
เพ่ือการลงทุนหรือสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเท่านั้น การกู้ยืมเงินจะต้องประกาศให้สาธารณะ
รับทราบ การกู้ยืมเงินเฉพาะรายต้องเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการเติบโตและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจก าหนดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีหลักประกันหรือมีฉะนั้นก็ต้องได้รับการ
ประกันจากเอกสิทธ์อย่างอ่ืน ๆ 41 

                                           
41 เรื่องเดียวกัน, 301-304. 
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2.1.6.7 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

          รายได้ของท้องถิ่นประเทศสหรั ฐอเมริกา 42 กล่ าวคือ รายได้ของ
สหรัฐอเมริกาในช่วง ค.ศ.1990 เมื่องประสบปัญหาการเพ่ิมขึ้นของรายจ่ายด้านการบริการสาธารณะ 
รัฐบาลทุกระดับได้พยายามเก็บภาษีเพ่ิมขึ้นมี 13 มลรัฐ ได้จัดให้มีภาษีรายได้ และ 11 มลรัฐ                   
เริ่มมีการเก็บภาษีขายทั่วไป ท าให้มลรัฐมีความสมดุลของภาษีมากกว่าในอดีต และมีการเก็บเงินได้
มากกว่าซิตี้ ซึ่งในปี ค.ศ.1963 มลรัฐและซิตี้มีการเก็บเงินได้เพ่ิมขึ้นเท่ากัน แต่ปัจจุบันมลรัฐเก็บได้
มากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 50% ความแตกต่างนี้เกิดจากมีการใช้ส่วนที่มากกว่าของภาษี
รายได้ของมลรัฐ ซึ่งมีผลต้องการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซิตี้ได้มีการเพิ่มการใช้ภาษีรายได้ส่วนบุคคล
เพ่ิมขึ้น และทั้งซิตี้และเคาน์ตี้ได้มีการใช้ภาษีการขายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ซิตี้และเคาน์ตี้ มลรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บภาษีได้เป็น 1 ใน 3 ใน ซึ่งภาษีในอเมริกา ได้แก่ ภาษีทรัพย์สินทั่วไป 
ภาษีการขายทั่วไป ภาษีรายได้ ภาษีอากรและภาษีแยกเก็บ และแหล่งรายได้อ่ืน  ๆ ที่มลรัฐและ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินจากบริการพิเศษ  

กล่าวโดยสรุป จะมีรายได้หลักมาจากภาษีท้องถิ่น (Local Tax) ซึ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บเอง ยกเว้นในกรณีของประเทศฝรั่งเศสและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภาษี
ท้องถิ่นจะถูกจัดเก็บโดยองค์กรของรัฐกลาง และรัฐบาลมลรัฐในบางรายการ 

 

2.1.7 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า43 
        ในการศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจ าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า เพ่ือประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาการจัดเก็บรายได้ให้เข้าใจถึงบริบทมากข้ึน โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในการศึกษาไว้ดังนี้ 

2.1.7.1 สภาพทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า เดิมนั้นมีฐานะเป็นสภาต าบล ต่อมา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ามีผลให้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ตั้งขึ้นตาม
ประกาศลงวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ 2540 มีพ้ืนที่ 102 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,750 ไร่  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอกุฉินารายณ์ ห่างจากอ าเภอกุฉินารายณ์ประมาณ 10 กิโลเมตร  
เนื้อท่ีต าบลกุดหว้ามีเนื้อที่ประมาณ 102 ตารางกิโลเมตรหรือ 63,750 ไร่ อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

                                           
42 เรื่องเดียวกัน, 340-342. 
43

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559-2561). 
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- ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ต าบลจุมจังและต าบลเหล่าไฮงาม อ าเภอกุฉินารายณ์   

จงัหวัดกาฬสินธุ์ 
- ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
- ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
จ านวนประชากรมีทั้งสิ้นจ านวน 4,690  คน แยกเป็น ชายจ านวน 2,468 คน                     

หญิงจ านวน 2,222 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 40 คน/ตร.กม. จ านวนหลังคาเรือน 1,908 ครัวเรือน 

2.1.7.2 สภาพภูมิศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มและที่ราบสูงเล็กน้อย 

ซึ่งมีหลายระดับ ตั้งแต่ลาดขันเพียงเล็กน้อยจนถึงลาดชันระดับปานกลาง ประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้ 
ลักษณะพ้ืนที่ป่าไม้เป็นป่าโปร่ง มีล าธารล าห้วยซึ่งมีต้นก าเนิดมาจากภูเขาหลายสาย เช่น ล าห้วยแดง 
ห้วยช้าง ห้วยหมากขี เป็นต้น มีแหล่งน้ าที่ส าคัญเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ าของต าบลกุดหว้า คือ                 
อ่างเก็บน้ าห้วยจุมจัง ส าหรับพ้ืนที่ราบลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ท าการเกษตร ท านา ท าสวน ท าไร่ 
เป็นต้นและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้าว้าส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้มีต้นไม้หลายชนิดซึ่งถือเป็นเขตป่าอนุรักษ์ ส าหรับการ
ปลูกป่าไม้ได้มีการส่งเสริมการปลูกไม้ใช้สอย ไม้โตเร็วเป็นการทดแทนป่าที่ถูกท าลาย  

2.1.7.3 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจเป็นการเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพท าการเกษตร วัตถุดิบที่ได้จึงเป็นสินค้าทางการเกษตร อาชีพหลักคือท านา 
อาชีพเสริมจะมีหลังฤดูท านาเสร็จแล้ว เช่น ปลูกแตงกวา ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่ วลิสง ปลูกอ้อย ปลูก
พืชผักสวนครัว การทอผ้าพ้ืนเมือง การจักรสานต่าง ๆ และประกอบอาชีพรับจ้างงานทั่วไป ๆ ซึ่งมี
รายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 – 40,000 บาท/ครัวเรือน/ ปี รายจ่ายเฉลี่ยประมาณ  20,000 - 
50,000 บาท/ครัวเรือน/ ปี แรงงานในชุมชนมีอายุระหว่าง 15-60 ปี ในภาคเกษตรโดยเฉลี่ย 3 คน/
ครัวเรือน  

การจ้างแรงงานของต าบลกุดหว้าทั้งในภาคเกษตรและนอกเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระหว่าง 130-300 บาท/วัน /คน ในส่วนของภาคเกษตร ได้แก่ การรับจ้างปักด า เก็บเกี่ยว และการ
ท าไร่ ที่มีการใช้แรงงานมากคือ การปลูกข้าวส่วนการใช้แรงงานนอกภาคเกษตรได้แก่การการก่อสร้าง 
เช่น สร้างบ้าน สร้างถนน การใช้แรงงานนอกภาคเกษตรโดยเฉลี่ย 1 เดือนจะมีการรับจ้างเพียง                    
5 - 10 วัน การครองที่ดินครัวเรือนละประมาณ 12-15 ไร่ สิทธิในการถือครองที่ดินส่วนใหญ่                        
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เป็นของตนเอง ประมาณร้อยละ 85 เช่าที่ดินท ากินประมาณร้อยละ 1 และมีที่ท ากินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์
เป็นของตนเอง เช่น ที่ดินของบิดา มารดา และญาติประมาณ ร้อยละ 14  

ลักษณะสังคมชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเป็นสังคมแบบเรียบง่าย 
ด ารงชีพด้วยการท าการเกษตรตามวิถีบรรพบุรุษแบบพ่ึงพาธรรมชาติเป็นหลัก สะท้อนให้เห็นถึงการ
ด ารงวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ประชาชนยึดมั่นและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่นและ
ต่อเนื่อง เชื่อสายเผ่าพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นชาวภูไท ลักษณะจิตใจดีงาม กิริยามารยาท อ่อนน้อมถ่อมตน 
เอ้ือเฟ้ือ ซึ่งกันและกัน มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ภาษาพูดมีความเป็นเอกลักษณ์ คือภาษาภู
ไท ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ และยังคงถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ “ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่” 
วัฒนธรรมประเพณีที่ควรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้คงมีอยู่ต่อไปเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว คือ พิธีเหยา                    
พิธีบายศรีสู่ขวัญ การร าเต้ย การร าวงภูไท การล าผญา เป็นต้น ส าหรับประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญของ
ต าบลกุดหว้า ได้แก่ ประเพณีบุญบั้งไฟ ตะไลล้าน ซึ่งจัดเสาร์ที่สามของเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

2.1.7.4 ลักษณะพ้ีนที่และเขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 

13 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกุดหว้า หมู่ 1 บ้านกุดหว้าหมู่ 2 บ้านวังมน หมู่ 3 บ้านขุมขี้ยาง หมู่ 4 บ้าน
โคกโก่ง หมู่ 5 บ้านห้วยแดง หมู่ 6 บ้านนาไคร้ หมู่ 7 บ้านกุดหว้า หมู่ 8 บ้านกุดหว้า หมู่ 9 บ้านห้วย
แดง หมู่ 10 บ้านกุดหว้า หมู่ 11 บ้านขุมข้ียาง หมู่ 12 บ้านกุดหว้า หมู่ 13  

2.1.7.5 โครงสร้างในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
ประกอบด้วย 

(1)  ฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                 
กุดหว้า 26 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 1 คน รองประธานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า 1 คน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 1 คน                            
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ควบคุมงานของคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  

(2)  ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 1 คน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
หว้า 1 คน ซึ่งคณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเพ่ือให้การ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า เป็นไปตามนโยบายตลอดจนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ก าหนดไว้  
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2.1.7.6 โครงสร้างอัตราก าลังและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีพนักงานในส่วนราชการที่ท าหน้าที่
เป็นฝ่ายผู้ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่คณะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล              
กุดหว้าก าหนดไว้ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเป็นผู้บังคับบัญชา องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้ากุดหว้า ได้แบ่งส่วนการบริหารราชการออกเป็น 5 ส่วนราชการ ได้แก่ (1) ส านักปลัด   
(2) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (3) กองคลัง (4) กองช่าง (5) ส่วนสวัสดิการและสังคม 

ทั้งนี้ ส าหรับส่วนการคลังมีบุคลากรทั้งหมด 8 คน ดังนี้ ผู้อ านวยการกองคลัง                 
1 คน พนักงานการเงินและบัญชี 1 คน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 คน เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                
1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 คน  

โดยสามารถอธิบายเป็นแผนภาพโครงสร้างส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์                    
จังหวัดกาฬสินธุ์ ,  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุชินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
http://www.kudwa.go.th/index.php?name=page&file=page&op=structure (สืบค้นเมื่อ

วันที่ 6 ตุลาคม 2559)44 

                                           
44 อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว นต า บล กุ ด ห ว้ า  อ า เ ภ อกุ ชิ น า ร า ยณ์  จั ง ห วั ด ก าฬ สิ น ธุ์  

http://www.kudwa.go.th/index.php?name=page&file=page&op=structure (สืบค้นเมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2559). 
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2.1.8 งบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
         สถานการณ์ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ 2554-2558 ด้านรายรับพิจารณาได้จากตารางที่ 2.3 และด้านรายจ่ายพิจารณาได้      
จากตารางที่ 2.4  
 
ตารางท่ี 2.3  รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-255845 

 (หน่วย:พันบาท) 

ประเภทรายรับ  
จ านวนเงินที่จัดเก็บได้ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี2558 

1.ภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง      

  - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14.40 13.76 23.93 28.97 34.53 

  - ภาษีบ ารุงท้องที่ 69.05 67.88 70.92 61.30 72.52 

  - ภาษีป้าย 5.33 4.73 3.65 7.08 10.06 

  - อากรฆ่าสัตว์ 0.45 - - - - 

  - ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

0.26 2.15 5.29 16.18 6.72 

  - รายได้จากทรัพย์สิน 37.94 39.32 64.09 63.66 190.97 

  - รายได้จากสาธารณูปโภค/การ
พาณิชย์ 

283.87 326.15 343.22 375.59 414.46 

  - รายได้เบ็ตเตล็ดและรายได้อ่ืน ๆ 160.89 114.55 174.12 192.50 188.30 

2.ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้/แบ่งให้ 8,838.45 9,410.17 14,102.47 11,726.30 13,070.74 

3.เงินอุดหนุนทั่วไป 3,646.65 5,773.09 6,281.72 6,675.75 6,901.33 

4.เงินได้จากการก่อหนี้หรือการกู้ยืม - - - - - 

รวมรายรับทุกประเภท 13,057.29 15,751.80 21,069.41 19,147.33 20,889.63 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, งบรายรับ-รายจ่ายตาม
ปีงบประมาณ 2554-2558. 

                                           
45

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, งบรายรับ-รายจ่าย
ตามปงีบประมาณ 2554-2558. 
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ตารางท่ี 2.4 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-255846 
(หน่วย:พันบาท) 

ประเภทรายจ่าย (บาท) 
จ านวนเงินรายจ่าย 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี2558 
1.งบกลาง 928.16 1,076.86 1,460.13 1,115.40 925.15 

2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

2,667.89 2,541.05 3,406.09 7,822.75 9,445.29 

3.หมวดค่าจ้างชั่วคราว 1,820.71 1,849.68 2,342.30 - - 

4.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ 

5,207.55 7,501.15 7,788.49 7,053.18 5,966.36 

5.หมวดค่าสาธารณูปโภค 315.11 337.28 427.12 599.39 689.01 

6.หมวดเงินอุดหนุน 90.60 1,131.06 1,227.74 852.29 1,932.88 

7.หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1,989.69 966.60 1,550.62 1,517.54 1,097.41 

8.หมวดรายจ่ายอื่น - - - - 766.24 

รวมรายจ่ายทุกประเภท 13,019.71 15,403.68 18,202.49 18,960.55 20,822.34 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, งบรายรับ-รายจ่ายตาม
ปีงบประมาณ 2554-2558. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
46 เรื่องเดียวกัน. 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์47 ศึกษาเรื่อง กระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น: ศึกษาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า                  
เหตุปัจจัยที่ท าให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 35 ต่อรายได้ของรัฐบาล ภายในปี พ.ศ. 2549 ได้นั้นเกิดจากผลกระทบภายนอกโครงสร้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงกันไปจนส่งผลกระทบต่อทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งปรากฏเป็น 3 มิติ
หลัก ดังนี้  

มิติด้านนโยบายรัฐบาล พบว่า การด าเนินนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ                  
ชินวัตร ทั้ง 2 สมัย โดยเริ่มเข้ามาบริหารประเทศในช่วงต้น พ.ศ. 2544 ถึงปลาย พ.ศ. 2549 นั้นได้
ด าเนินการบริหารประเทศโดยการน านโยบายต่าง ๆ ที่ได้หาเสียงไว้ไปสู่การปฏิบัติเป็นส าคัญมุ่งเน้น
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้น ากับประชาชนโดยใช้ชนชั้นล่างเป็นฐานเสียงและฐานนโยบาย                  
ซ่ึงด าเนนิการหรือน าไปบรหิารจัดการแทนแต่อย่างใด แต่จะเป็นการน าเงินงบประมาณท่ีจัดสรรไปยัง
ประชาชนพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยตรงซึ่งการด าเนินโยบายในรูปแบบประชานิยมอันส่งผลให้สัดส่วนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแม้จะได้รับการจัดสรรที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี แต่ก็เป็นสัดส่วนที่ไม่ถึง
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือบทบาทของฝ่ายการเมืองในฐานะ
ตัวแทนของรัฐบาลที่เป็นผู้แทนอยู่ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่หลักในการก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมามีการเปลี่ยนประธานกรรมการบ่อยครั้ง รวมทั้งความจริงใจและตั้งใจของ                    
ฝ่ายการเมืองต่อการพิจาณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ปรากฏออกมาในลักษณะการประชุมเพ่ือพิจารณา
รวมแล้วนานหลายปี ส่งผลให้การตัดสินใจด าเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่ขาดความต่อเนื่องและส่งผลต่อสัดส่วนรายได้ของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย  

ในส่วนของมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า
บทบาทของหน่วยราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในส่วนกลางที่กฎหมายได้ก าหนดให้ต้องมีการถ่ายโอนภารกิจที่

                                           
47 เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์, “กระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ศึกษาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ,” (ภาคนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). 
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ได้เคยด าเนินการอยู่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทนนั้น ยังคงมีมุมมองต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีความพร้อม ในการรองรับภารกิจ        
ที่จะต้องถ่ายโอน รวมทั้งผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงหวงอ านาจ ของตนเองเพราะกลัวสูญเสีย
อ านาจในการบริหารไปเม่ือถ่ายโอนภารกิจที่ตนเคยท าอยู่ เห็นได้จากการขอให้ทบทวน ปรับปรุงหรือ
ชะลอการถ่ายโอนภารกิจของตนเองบ่อยครั้ง ซึ่งหากมีการถ่ายโอนภารกิจต่าง  ๆ ไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้แล้วจะมีงบประมาณท่ีจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกับถ่ายโอน
ภารกิจดังกล่าวในสัดส่วนที่สูงมาก ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้ที่ เพ่ิมขึ้น
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้แล้วการสร้างความเข้มแข็งให้กับราชการส่วนภูมิภาคผ่านระบบ
การบริหารงานผู้ว่าราชการแบบบูรณาการหรือผู้ว่า CEO ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้การกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นถูกลดความส าคัญลง เนื่องจากการ
บริหารงานในรูปแบบนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในจังหวัดที่มากข้ึนและจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการสนับสนุนการบริหารงานในสัดส่วนที่สูงมากใน
แต่ละปี งบประมาณ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่ได้จัดสรรผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
เพ่ือน าไปบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ของจังหวัดที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เต็มพ้ืนที่
จังหวัดแต่อย่างใด  

สุดท้ายในมิติด้านภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีขอบเขตภารกิจหน้าที่ ในการจัดบริการสาธารณะอย่างจ ากัด โดยเฉพาะขอบเขต
ภารกิจหน้าที่ที่ถูกจ ากัดด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ด าเนินการจัดท าภารกิจบางด้านที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ก็จะถือว่าเป็นการกระท าที่ละเมิดขอบข่าย
อ านาจหน้าที่ที่ตนเองสามารถกระท าได้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจ
ใหม่ ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ได้และงบประมาณที่จะได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม   
เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานในภารกิจใหม่ ๆ นั้น จีงไม่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ตลอดจน
ความซ้ าซ้อนในภารกิจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ที่อาจท าให้แหล่งรายได้
และขนาดรายได้ที่เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการจัดสรรรายได้ประเภทต่าง  ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นภาษีแบ่งประเภทต่าง ๆ และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากรัฐบาล
กลางขาดความชัดเจน ไม่สอดคล้องกับหลักการ Revenue Approach (ท่ีเน้นอิสระในการตัดสินใจใช้
จ่ายเงินในการบริหารงานและการจดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และหลัก  
Expenditure Approach (ท่ีเน้นการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจ าเป็น
ในการใช้จ่ายหรือตามขนาดของภารกิจ) เนื่องจากการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า มีความเท่าเทียม มีความสมดุลและมีความเป็นธรรม รวมทั้งเกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการคลังรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

บุญเกื้อ บุญเกิด48 ศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า การจัดการด้านรายได้ อบต. 
ชั้น 1 มีรายได้สูง รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมที่ดินและภาษีโรงเรือน อบต. ชั้น  4 รายได้น้อย 
รายได้หลักมาจากค่าธรรมเนียมที่ดินและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ อบต. 3 ใน 4 แห่ง พ่ึงพาเงิน
รายได้จากรัฐบาลที่จัดเก็บแล้วจัดสรรให้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม อบต. ชั้น 1 มีรายได้จาก
ทรัพยากรภายในต าบลมากกว่าทรัพยากรภายนอกต าบล ส่วน อบต. ชั้น 4 มีรายได้จากทรัพยากร
ภายนอกต าบลในปริมาณรายได้ใกล้เคียงกับภายนอกต าบล และ อบต. ทั้งหมดมีรายได้จากแหล่ง
รายได้ที่มีความแน่นอนและส่วนใหญ่เป็นแหล่งรายได้ที่ไม่มีความแน่นอนสูง ได้แก่ รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมที่ดิน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะส าหรับประสิทธิภาพและ
ความพยายามในการจัดเก็บภาษี พบว่า อบต. 3 แห่ง มีรายได้จากภาษีเพียงร้อยละ 3.5-31.5                    
ของรายได้รวม และปริมาณรายได้จากภาษีแต่ละประเภทของ อบต. แต่ละ อบต. แตกต่างกันแม้จะ
อยู่ในระดับชั้นเดียวกันประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้อ่ืนที่มิใช่ภาษีอากรของ อบต. ชั้น 1 จัดเก็บ
ใกล้เคียงกัน อบต. ชั้น 4 จัดเก็บได้แตกต่างกัน 

นภดล บุญมา49 ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัด เชียงใหม่ พบว่า คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในด้านการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องในกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการท าให้เกิดปัญหาในการ
บริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งมีแนวโน้มว่ามีการช่วยเหลือกันในหมู่พรรคพวกและ
การอุปถัมภ์กันภายในกลุ่มเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนต าบลในทางที่ไม่ถูกต้อง 
ก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเนื่องจากเงินรายได้หรือภาษีต่าง ๆ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจในการจัดเก็บหรือได้รับส่วนแบ่งมาจากรัฐมีอยู่อย่างจ ากัด และอ านาจในการ
จัดการด้านการคลังส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่วน

                                           
48

 บุญเกื้อ บุญเกิด, “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี 
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสาคร ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545). 

49
 นภดล บุญมา, “ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด 

เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554). 
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ใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นหลักประการสุดท้ายระเบียบเกี่ยวกับการ
กู้ยืมขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความชัดเจน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในจังหวัด
เชียงใหม่ไม่สามารถกู้ยืมเงินจากนิติบุคคลใด ๆ ได ้

ฉัตรชัย สมวัธน์50 ศึกษาเรื่อง นโยบายการกระจายอานาจการคลัง : ศึกษาเฉพาะกรณี
ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 
2541 รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายกระจายอานาจการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนด          
เป็นนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถนาไปปฏิบัติได้และได้รับ            
การตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ปฏิบัติ แต่ในทางกลับกันนโยบายหรือมาตรการบาง
ประการ กลับไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐ หรืออาจได้รับการตอบสนองแต่เกิดความ
ล่าช้า สาเหตุและปัจจัยที่ท า ให้นโยบายไม่สัมฤทธิ์ผล หรือเกิดความล่าช้าสามประการ คือ                            
1. กระบวนการในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งข้ึนอยู่กับความชัดเจนของนโยบายตลอดจนความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ปฏิบัติว่ามีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของนโยบายมากน้อยเพียงใด 2. สมรรถนะของหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ปฏิบัติ พบว่าองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่สามารถนานโยบายไปปฏิบัติได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากโครงสร้างและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ดาเนินการ                
3. บุคลากรที่มีหน้าที่นานโยบายไปปฏิบัติ พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ในการนานโยบายไปปฏิบัติ  

ประภารัตน์ สท้านวัตร51 ศึกษาเรื่อง การคลังท้องถิ่นและปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการ
เสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ พบว่า เทศบาลนครนครสวรรค์มีรายรับหลัก                
ที่ส าคัญ คือ หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์ รายได้ที่จัดเก็บเองได้มากที่สุดคือรายได้จากภาษี 
รองลงมาคือรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนรายจ่ายที่มากที่สุดคือรายจ่ายเพ่ือการลงทุน 
รองลงมาคือรายจ่ายประจ าเทศบาลนครนครสวรรค์มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง                     
ทางการคลัง ในช่วงปี 2546–2550 มีสถานการณ์คลังเกินดุลมาโดยตลอด โดยมีการเกินดุลสูงถึงร้อย

                                           
50 ฉัตรชัย สมวัธน์,ว่าที่ร้อยตรี, “นโยบายการกระจายอานาจการคลัง: ศึกษาเฉพาะกรณี

ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542). 

51 ประภารัตน์ สท้านวัตร, “การคลังท้องถิ่นและปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการเสียภาษีของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551). 
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ละ 5.8 ปี ในปี 2547 ปัญหาที่พบคือการเกินดุลลดลงมากตั้งแต่ปี 2548 เนื่องจากมีรายจ่ายประจ า
และรายจ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้นมากและมีปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการเสียภาษีของประชาชน
ได้แก่ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านลักษณะของกฎหมาย ปัจจัยด้านการให้บริการ และ
ปัจจัยด้านประสิทธิภาพที่มีผลต่อการเสียภาษี โดยภาพรวมอยู่ในระดับส าคัญปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย
รวมทุกด้านเท่ากับ 3.30 และปัจจัยด้านการให้บริการมีระดับความส าคัญมากกว่าทุกปัจจัย 

อรจิรา คงค า52 ศึกษาเรื่อง วินัยการคลังกับการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ศึกษา
กรณีเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า การพ่ึงพิงเงินรายได้ของตนเอง เทศบาลยังไม่
สามารถพ่ึงพิงเงินรายได้ของตนเอง เนื่องจากมีรายได้ที่จัดเก็บเองไม่ถึงร้อยละสิบของรายได้ทั้งหมด 
รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้เทศบาลมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิม และควรจัดสรร
เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก จัดเก็บน้อยให้มาก จัดเก็บมากให้น้อยการใช้
จ่ายเงินให้เหมาะสมกับฐานการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่เทศบาลใช้จ่ายเงินโดย
ค านึงถึงฐานะการคลัง ตามหลักวินัยการคลังมีเทศบาลเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้จ่ายเงินมากกว่ารายได้ที่
ได้รับ เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณได้ใช้จ่ายเงินไปโดยคิดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ใกล้เคียงปีที่ผ่าน แต่ปรากฏว่าเทศบาลได้รับเงินภาษีจัดสรรน้อยลง จึงท าให้เทศบาลต้องน าเงินสะสม
ออกมาใช้จ่ายในหมวด เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน การจัดท างบประมาณรายจ่าย
อย่างระมัดระวัง เทศบาลได้จัดท างบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล โดยประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา จะเกิดปัญหาก็คือไม่ได้รับเงินอุดหนุนตามประมาณการรายรับ ถึงแม้
จะท างบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล แต่ก็เข้าข่ายการจัดท างบประมาณแบบขาดดุล เพราะได้รับ
จัดสรรอุดหนุนน้อย ประการที่สี่ การกู้เงินโดยค านึงถึงผลตอบแทนหรือรายได้ในอนาคต เทศบาลได้
ตระหนักถึงภาระหนี้ผูกพันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหากเทศบาลจะกู้เงิน ก็จะพิจารณาความสามารถ
ในการช าระหนี้ การกู้เงินของเทศบาลจะเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะเทศบาลสามารถน าเงินจาก
การกู้เงินมาลงทุนในโครงการพัฒนาต่าง ๆ การใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึงฐานะการคลังและ
เสถียรภาพในระยะยาว ส่วนใหญ่เทศบาลได้ใช้จ่ายเงินสะสมในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
ก่อนการใช้จ่ายเงินเทศบาลก็ได้พิจารณายอดเงินสะสมที่มีอยู่ก่อนใช้จ่าย 

                                           
52 อรจิรา คงค า, “วินัยการคลังกับการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาล

ต าบลในเขตจังหวัดสกลนคร,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของแก่น, 2553). 
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ดาวทอง พระวิจิตต์53 ศึกษาเรื่อง การบริหารการคลังท้องถิ่น : ศึกษากรณีจัดเก็บรายได้
เทศบาลต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า เทศบาลต าบลลาดหญ้ามีการ
ด าเนินการในการจัดเก็บรายได้ตามโครงการสร้างรายได้ที่กฎหมายก าหนดซึ่งมีจ านวนเงินที่สามารถ
จัดเก็บได้เองน้อยมากเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด รายได้ส่วนใหญ่มาจากรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้          
ท าให้เทศบาลต าบลลาดหญ้าต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ             
ไม่สามารถวางแผนในอนาคตที่แน่นอนได้ จึงมีนโยบายให้เพ่ิมเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้ด้วยการ
จัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ิมช่องทางในการับช าระภาษีด้วยการออกจัดเก็บภาษีที่
บ้านในวันหยุดราชการและหลังเวลาราชการ สร้างแรงจูงใจด้วยการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ช าระภาษี
ตามก าหนด สร้างความเข้าใจด้วยการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านรายได้ – รายจ่าย 

ปิยธิดา โคกโพธิ์54 ศึกษาเรื่อง ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบล
นิคมค าสร้อย พบว่า เทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย มีปัญหาทางการคลัง ได้แก่ 1) ปัญหาด้านการจัดหา
รายได้ที่คล้ายกับเทศบาลอ่ืน ๆ จากการศึกษา พบว่า เทศบาลยังมีการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐอยู่
มาก เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐน้อยลงแต่ได้รับภารกิจที่มากขึ้นส่งผลให้งบประมาร
ไม่พอต่อรายจ่าย และไม่มีเงินเหลือเพ่ือพัฒนาเทศบาลในด้านอ่ืน ตลอดจนปัญหาอัตราการเก็บภาษี
ท้องถิ่นไม่มีการปรับปรุง ส่วนในของปัญหาการคลังท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนเฉพาะเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 
ได้แก่ เงินงบประมาณในแต่ละงวดจากส่วนกลางล่าช้า การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เทศบาลขาดการจัดการที่ดีในการด าเนินการจัดเก็บ และปัญหาเทศบาลขาดแหล่ง
รายได้ใหม่ ๆ 2) ปัญหาด้านการบริหารการคลัง พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลยังไม่เข้าใจกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดท างบประมาณยังเป็นรายจ่ายประจ า ยังไม่มีการใช้จ่ายในงบลงทุน ปัญหา
การจัดการขยะที่ส่งผลต่องบประมาณในการจัดการ 3) ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานการคลังท้องถิ่นและการเลี่ยงภาษี พบว่า ประชาชนขาดความเข้าใจและขาดความสนใจต่อ
การเสียภาษีท้องถิ่นประจ าปี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบด้านการบริหารการคลัง
ของเทศบาลเป็นเพียงการส่งผ่านตัวแทนเพียงแค่บางส่วน แต่ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดกระตือรือร้น 

                                           
53 ดาวทอง พระวิจิตต์, “การบริหารการคลังท้องถิ่น: ศึกษากรณีจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบล

ลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554). 

54 ปิยธิดา โคกโพธิ์, “ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2555). 
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สาเหตุของปัญหาการคลังท้องถิ่นเกิดจากสาเหตุ 6 ด้าน คือ 1) ด้านกฎหมายในการจัดหารายได้ที่
จ ากัดและการบริหารการคลังท้องถิ่นที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ 2) ด้านการเมืองภายใน
ท้องถิ่น 3) ด้านบุคลากรและเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกในการบริหารการคลังท้องถิ่น                    
4) ด้านสภาพภูมิประเทศ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพ้ืนที่ และ 6) ด้านนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งจากการศึกษาได้ข้อเสนอแนะและพบข้อสังเกตจากการศึกษา คือ การให้ข้อมูลของฝ่าย
เทศบาลและฝ่ายประชาชน (ผู้น าชุมชน) มีความแตกต่างกันในจุดเน้น ฝ่ายเทศบาลจะแสดงถึงปัญหา
ทางการคลังของเทศบาลว่าเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและกฎระเบียบทางกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการ
บริหารงานทางการคลังที่ดี เทศบาลถูกจัดสรรเงินอุดหนุนได้ไม่ถึงเป้าตามที่พระราชบัญญัติการ
กระจายอ านาจก าหนด และถูกกระจายหน้าที่มากจนส่งผลต่องบประมาณที่เหลือส าหรับการพัฒนา
ในส่วนอ่ืนของเทศบาลที่น้อยลง รวมถึงข้อจ ากัดของพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลที่สภาพเศรษฐกิจ
ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการเกษตร ดังนั้น การจัดเก็บภาษีจึงท าได้น้อยและประชาชนก็ไม่ได้มีความ
กระตือรือร้นในการเสียภาษี ดังนั้นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในมุมของเทศบาลจึงต้องการ
ให้รัฐจัดสรรเงินให้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนดและเพ่ิมแหล่งการจัดเก็บภาษีให้ท้องถิ่นได้
จัดเก็บเองมากขึ้น เพื่อท้องถิ่นจะได้มีรายได้เป็นของตนเองไม่ต้องรอรับจากรัฐบาลจนเสียอิสระในการ
บริหารทางการคลัง รวมทั้งประชาชนต้องมีความยินยอมและกระตือรือร้นในการเสียภาษีให้              
มากขึ้น ส่วนในมุมของประชาชนกลับมองปัญหาทางการบริหารทางการคลังเน้นในอีกมุมหนึ่ง                    
คือ เทศบาลไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ดังนั้นประชาชนจึงไม่รับทราบข้อมูลดังกล่าว                  
จนท าให้ขาดการตรวจสอบทางการคลัง ดังนั้นทางแก้ไขปัญหาในมุมของประชาชนจึงควรให้เทศบาล
ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายรับราจ่ายและลงพ้ืนที่ในชุมชนมากขึ้น ชี้แจงแสดงรายละเอียดรายรับ
รายจ่ายแต่ละโครงการเพ่ือประชาชนจะได้รับทราบถึงข้อมูลทางการคลังได้ รวมถึงประชาชนต้องการ
ให้แบ่งสรรงบประมาณมาพัฒนาในพ้ืนที่ที่ประชาชนอยู่ให้ทั่วถึงมากขึ้นด้วย จากจุดเน้นที่ต่างกันมี
ความน่าสนใจคือ ระหว่างเทศบาลกับประชาชนต่างฝ่ายต่างมองเน้นที่ผละประโยชน์และข้อ
เสียเปรียบที่ตนเองได้รับ และมองข้อเสียของตนเองน้อยมากท าให้ขาดการปรับปรุงตนเอง ท าให้เห็น
ถึงภาวะต่างคนต่างท า ต่างคิด ต่างมอง สะท้อนถึงการขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ปัญหาการ
คลังท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึน ซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแตกต่างกันเป็นอุปสรรคหนึ่งที่ขัดขวางการกระจาย
อ านาจและระบอบประชาธิปไตยไทยให้เดินช้าลง 
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2.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง              
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                  
ที่เกิดจากผลกระทบภายนอกองค์กรและ
ผลกระทบจากภายในองค์กร 
 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร  
-ปัญหาด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐ 
-ปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์
ท้องถิ่น 
-ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในชุมชน
ท้องถิ่น 
-ปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนใน
ชุมชนท้องถิ่น 
 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร  
-ปัญหาด้านบุคลากร 
-ปัญหาด้านงบประมาณ 
-ปัญหาด้านการจัดการ 

ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ
แก้ไขปัญหา

และ
พัฒนาการ

จัดเก็บรายได้
ที่จัดเก็บเอง
แก่องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า 

 
 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองของ

องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้าลดลง 
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การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่ง
ศึกษาถึงปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  โดยมีกรอบการ
วิเคราะห์จากปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า ทั้งปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกและปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายใน 

ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร ซึ่งหมายถึง ปัญหาที่ส่งผลกระทบการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น แต่อยู่นอกเหนือการความคุมทางการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ปัญหาด้านนโยบายของรัฐ ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในชุมชน
ท้องถิ่น ปัญหาด้านการให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  

ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร ซึ่งหมายถึง ปัญหาที่ส่งผลกระทบการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาด้านการจัดการ  

ทั้งนี้ ผลที่ตามมาคือ ทั้งปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกและปัญหาที่ส่งผลกระทบ
จากภายใน ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 

ดังนั้น จากสภาพปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
หว้า ผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บ
เองให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจะได้น าไปทบทวน 
แก้ไข ปรับปรุงงานด้านพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่องปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็ บเองขององค์การบริหารส่วน                              

ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าและเพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองแก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  โดยเป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษา                          
(Case Study) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก                
(In-depth interview) และการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  

 
3.1 แหล่งข้อมูล 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและแหล่งทุติยภูมิ 

ดังนี้ 
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)               

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเก็บรายได้                     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า โดยการคัดเลือกประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ                   
ศึกษา ใช้ วิ ธี การ เลื อกประชากรหรื อกลุ่ มตั วอย่ า งแบบไม่ อาศัยทฤษฎีความน่ าจะเป็ น                               
(Non-Probability sampling) และใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือให้สอดคล้อง
เหมาะสมและตรงตามเป้าประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยจ าแนกประชากรในการสัมภาษณ์ออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสมาชิกสภา กลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายงาน 

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารงบแสดงฐานะการเงินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า (2554-2558) เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ถึงสถานะทางการเงินด้านรายได้
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ 
 
3.2 ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ซึ่งมี

ความรู้และเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจ านวน 12 คน 
ดังนี้ 
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3.2.1 ตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า (จ านวน 2 คน) 

3.2.2 ตัวแทนกลุ่มสมาชิกสภา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย  
(1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(3) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  

3.2.3 ตัวแทนกลุ่มกลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่ายงาน จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วย  

(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(3) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
(4) ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(5) นักวิชาการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
(6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยมุ่งเน้นสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ตามกรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ว่าด้วยเรื่องปัญหาการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) มาสร้างข้อสรุป
แบบอุปนัย (Induction) แล้วเรียบเรียงน าเสนอในลักษณะพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) โดยน าเสนอประเด็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ ประเด็นที่ 1 ปัญหา
การจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า และประเด็นที่ 2 เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองแก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ตามล าดับ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาเรื่อง ปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จากการศึกษาว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเองอย่างไร และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองอย่างไร 
ผู้วิจัยสามารถน าเสนอผลการวิจัย และอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

 
4.1 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ 

4.1.1 ปัญหาจากภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 

4.1.1.1 ปัญหาด้านนโยบายของรัฐ  
4.1.1.2 ปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 
4.1.1.3 ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
4.1.1.4 ปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 

4.1.2 ปัญหาจากภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 

4.1.2.1 ปัญหาด้านบุคลากร 
4.1.2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ 
4.1.2.3 ปัญหาด้านการจัดการ 

4.2 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสารงบการเงิน 
4.3 อภิปรายผล 
 

4.1 ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ 
ปัญหาการจัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจากการศึกษา

พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองทั้งปัญหาที่ส่งผล
กระทบจากภายนอกและปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายใน ดังนี้ 
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4.1.1 ปัญหาภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 

4.1.1.1 ปัญหาด้านนโยบายของรัฐ 
          จากการศึกษาพบว่า นโยบายของรัฐบางส่วนส่งผลกระทบให้องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่สามารถมีอิสระในการตัดสินใจในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง
ไดเ้นื่องจากหลักเกณฑ์ด้านการก าหนดอัตราเรียกเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าสามารถ
ก าหนดจัดเก็บได้นั้น จะถูกก าหนดให้โดยรัฐบาลกลางแต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้าจึงไม่สามารถขยายฐานภาษี เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้นได้ ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์              
ในประเด็นปัญหาด้านนโยบายของรัฐที่ตรงกันของ นายภิรมย์ อุทรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า นายระพีพร วิ เศษศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  นางสาว            
กาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางมณฑา อักษรวิลัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
กุดหว้า นางสาวพัชรี  สุพร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางเกศรี เขจรเจิม 
ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวภัสกร อินไชยา นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางกรรณิกา มะอาจเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายสมศักดิ์ ศรีแพง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
นางเรียนพร อุทรังษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า และนายไทย ไชยหนองแข้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าหมู่ 5                                

นอกจากนี้ นายภิรมย์ อุทรักษ์1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ยังให้ค า
สัมภาษณ์อีกว่า 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 ภิรมย์  อุทรักษ์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 

พฤศจิกายน 2559. 
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  ใน 2 ปีที่ผ่านมานั้น ทางรัฐบาลได้มีนโยบายให้ยกเว้นการเก็บภาษี ภบท.
52 เนื่องจากเกรงว่าชาวบ้านจะคิดว่าตนเองได้ครอบครองที่ดิน อีกท้ังนโยบายด้าน
การจัดสรรรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถใน
การจ่ายเพื่อบริการสาธารณะในท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กอย่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าซึ่ง
เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กมีภารกิจการบริการสาธารณะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
อีกทั้งยังมีงานที่ต้องรับถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการการกระจายอ านาจฉบับที่  1 
พ.ศ. 2543 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้น เมื่อ
ภารกิจการบริการสาธารณะในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน รายจ่ายจึงต้องเพ่ิมมากข้ึนด้วย  

 
ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่า นโยบายการกระจายอ านาจทางการคลังลงสู่องค์กร

ปกครองท้องถิ่นของรัฐ ขาดกลไกในการกระตุ้นให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ที่ต้องจัดเก็บเอง ซึ่งนโยบายของรัฐบางส่วนส่งผลกระทบให้
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่สามารถมีอิสระในการตัดสินใจในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเอง 

4.1.1.2 ปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 
          จากการศึกษาพบว่า มีฝ่ายการเมืองบางกลุ่มในสภาท้องถิ่นองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดหว้า มีแนวคิดที่ไม่สนับสนุนการพัฒนาขยายฐานรายได้หรือฐานภาษีที่สามารถ
จัดเก็บเองได้และในขณะเดียวกันกลุ่มการเมืองในสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ายังมี

                                           
2
 ซึ่งส าหรับ ภ.บ.ท. 5 นั้นย่อมาจากชื่อเต็มคือ ภาษีบ ารุงท้องที่หรือที่ เรียกกันว่า ภาษีดอก

หญ้า ดังนั้น ภ.บ.ท. 5 จึงเป็นเพียงเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งในที่นี้คือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งมีหน้าที่รับจ่ายเงินภาษีและลง
บันทึกไว้ และออกเอกสารที่เรียกว่า ภ.บ.ท. 5 ให้ผู้ช าระภาษีไว้เป็นหลักฐาน ดังนั้น ภ.บ.ท. 5 จึงไม่ใช่
เอกสารสิทธิที่ดินเพราะไม่ได้ออกโดยกรมที่ดิน และ อบต. ไม่มีอ านาจตรวจสอบการครอบครองที่ดิน 
โดยที่ดิน ภ.บ.ท. 5 นั้นเกิดในช่วงหลายสิบปีก่อนซึ่งเกิดภาวะที่ดินท ากินไม่เพียงพอต่อจ านวน
ประชากร ท าให้เกิดการเข้าไปอาศัยในท่ีดินรกร้างหรือถางป่าเพ่ือใช้เป็นที่ท ากินและเพ่ือให้มีหลักฐาน
ที่อ้างอิงจากการเข้าใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้นจึงมีการเสียภาษีบ ารุงท้องที่ เพ่ือให้ได้เอกสารรับรองการ
จ่ายภาษี ภ.บ.ท. 5 เพ่ืออ้างอิงถึงการครอบครองที่ดินดังกล่าว ดังนั้นลักษณะเด่นของที่ดิน ภ.บ.ท. 5 
ก็คือที่ดินซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิใดจากกรมท่ีดินให้การรับรองการครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ 
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แนวคิดที่จะลดอัตราภาษีจากจากกิจการรายได้ที่จัดเก็งเองลงอีกด้วย เพ่ือเรียกร้องคะแนนเสียงหรือ
สร้างประชานิยม ดังนั้นการเพ่ิมศักยภาพการบริการสาธารณะในท้องถิ่นด้วยการเสริมแรงจากการ
ขยายฐานรายได้ จึงมีปัญหาและอุปสรรค โดยเหตุผลในแนวคิดของกลุ่มการเมืองที่ไม่สนับสนุนการ
พัฒนาขยายฐานรายได้หรือฐานภาษี คือ กลัวว่าเมื่อมีการพัฒนาขยายฐานรายได้หรือฐานภาษีแล้ว     
จะท าให้ส่งผลกระทบต่อฐานคะแนนเสียงที่จะสนับสนุนทางการเมืองของตน ซึ่งเป็นค าสัมภาษณ์ใน
ประเด็นปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่นที่ตรงกันของ นายภิรมย์ อุทรักษ์                       
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายระพีพร วิ เศษศรี  รอ งนายกองค์การบริหาร                             
ส่วนต าบลกุดหว้า นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวพัชรี  สุพร                     
หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  

นอกจากนี้ยังพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาเรื่องพ้ืนที่
ผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง กล่าวคือ ปัญหาเกิดขึ้นใน
ลักษณะที่ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบบริการสาธารณะติดกันกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า แต่องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาวกลับมีแผนที่ผู้เสียภาษี เพ่ือจะมาเก็บ
ภาษีจากชาวบ้านที่อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ากุดหว้า  จึงท าให้เกิด
กรณีพิพาทกันขึ้นในท้องถิ่น ดังค าสัมภาษณ์ของ นายภิรมย์  อุทรักษ์3 นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า ที่ว่า 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเรามีพ้ืนที่ทับซ้อนกับองค์การบริหาร                 

ส่วนต าบลบัวขาว ซึ่งจะมีปัญหาในลักษณะที่ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว
มีแผนที่ผู้เสียภาษีเพ่ือจะมาเก็บภาษีจากชาวบ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ากุดหว้า โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาวนั้น
ยึดแผนที่ผู้เสียภาษีที่ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นหลัก แต่ชาวบ้านกลับมีความรู้สึกว่าเป็น
คนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า เพราะได้รับบริการสาธารณะ
และความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเป็นหลัก ดังนั้นพอถึง
ช่วงเวลาเสียภาษี ชาวบ้านก็มาจ่ายภาษีให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
หว้า เป็นเหตุให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาวมีหนังสือแจ้งขอให้ชาวบ้านที่
อาศัยอยู่ในเขตตามแผนที่เสียภาษีของตนให้ไปเสียภาษีที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลบัวขาว แต่ชาวบ้านก็ไม่ยอมไปเสียภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

                                           
3 ภิรมย์ อุทรักษ์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 

พฤศจิกายน 2559.   
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บัวขาว โดยชาวบ้านก็อ้างว่าเขาได้เสียภาษีตรงนี้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
บัวขาวแล้ว ซึ่งปัญหานี้มีขึ้นมา 2-3 ปีแล้ว จนได้มีการน าเข้าเรื่องนี้เข้าที่ประชุม
ของอ าเภอกุฉินารายณ์ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธานและมีมติที่ประชุมว่า ถ้าเสีย
ที่หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องไปเสียอีกที่หนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่กรณีเลือกจ่าย ซึ่งก็ยังเป็นพ้ืนที่ทับ
ซ้อนอยู่คือยังไม่ชัดเจน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาวอาจจะไม่ได้ติดต่อ
ทางผู้น าชุมชนก่อน จึงท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บ ในขณะที่ชาวบ้านมี
ความคุ้นเคยในการเสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
รวมถึงค าสัมภาษณ์ของ นางเรียนพร  อุทรังษ์4 รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า “การไม่มีแผนที่ผู้เสียภาษีที่ชัดเจน ประกอบปัญหาเรื่องแนวเขตการปกครอง 
โดยบางพื้นท่ีมีปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน คือมีพ้ืนเดียวกันถูกกรมป่าไม้อ้างว่าเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าหรือ
เขตป่าสงวน ส่วนชาวบ้านอ้างว่าเป็นที่ดิน ที่มี นส.3 หรือ หนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน                 
ซึ่งก็ยังเป็นปัญหา” 

กล่าวโดยสรุป ปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่นนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้าต้องเผชิญกับฝ่ายการเมืองบางกลุ่มที่มีแนวคิดที่ไม่สนับสนุนการพัฒนาขยายฐาน
รายได้หรือฐานภาษีเพ่ือจะได้น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมศักยภาพการบริการสาธารณะในท้องถิ่น 
เนื่องจากกลัวจะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงและคะแนนนิยมที่จะสนับสนุนทางการเมืองของตน อีกทั้ง
ยังมปีัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นด้วยกันเองด้วย 

4.1.1.3 ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
   จากการศึกษาพบว่า สภาพเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นเป็นชุมชน
เกษตรกรรม พืชผลการเกษตรราคาตกต่ า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง ขณะที่                    
ค่าครองชีพของประชาชนในท้องถิ่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังค าสัมภาษณ์ที่ตรงกันของนายภิรมย์ อุทรักษ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายระพีพร วิเศษศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                
กุดหว้านางสาวกาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                             
นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางมณฑา อักษรวิลัย รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวพัชรี  สุพร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า       
นางเกศรี เขจรเจิม ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวภัสกร อินไชยา  
 

                                           
4 เรียนพร  อุทรังษ์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 

พฤศจิกายน 2559.   
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นักวิชาการจัดเก็บรายรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  นางกรรณิกา มะอาจเลิศ                     
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายสมศักดิ์ ศรีแพง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้านางเรียนพร อุทรังษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                 
กุดหว้า และนายไทย ไชยหนองแข้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า หมู่ 5 

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละคนก็กล่าวเสริมถึงปัญหาในด้านสภาพเศรษฐกิจ
ในชุมชนท้องถิ่นที่ซบเซาจึงมีผลกระทบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไว้อย่าง
น่าสนใจ ดังค าสัมภาษณ์ของ นายระพีพร วิเศษศรี5  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า   
  ลักษณะสภาพเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเป็นชุมชน

ชนบท ไม่ใช่ชุมชนเมืองเศรษฐกิจหรือเมืองอุตสาหกรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้าจึงไม่มีแหล่งรายได้เป็นของตนเองเท่าใดนัก จึงส่งผลกระทบต่อ
ร า ย รั บ ที่ จ ะ น า ม า เ ป็ น ร า ย จ่ า ย ใ น ก า รบ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ใ น ท้ อ ง ถิ่ น                         
คนที่ไม่เข้าใจก็จะบ่นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าบริการสาธารณะไม่ทั่วถึง 
จึ ง มี ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น ใ ห้ ดี ขึ้ น อ ยู่ เ ส ม อ                  
เพราะประชาชนอาจไม่เข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีรายได้จากที่
จัดเก็บเองน้อย จึงต้องพ่ึงพารายรับจากรัฐบาลกลางเป็นหลัก ซึ่งไม่พอต่อรายจ่าย
ที่ต้องรับผิดชอบ เพราะภารกิจที่ต้องพัฒนานั้นมีมาก  

ขณะที่นายภิรมย์ อุทรักษ์6  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ได้ชี้ให้เห็น
ปัญหาสภาพเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นว่า “ชุมชนท้องถิ่นกุดหว้า เมื่อเทียบกับชุมชนเมืองอ่ืน ๆ แล้ว 
ราคาอาหารก็พอ ๆ กัน แต่รายได้ของประชาชนของชุมชนกุดหว้าน้อยกว่าในเขตเมืองมาก”  

ส่วนนายสมศักดิ์  ศรีแพง7 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                     
ได้ชี้ให้เห็นปัญหาสภาพเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นเช่นกันว่า “พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้าว 
อ้อย ยางพารา มีราคาที่ตกต่ า ขณะเดียวกันน้ าประปาในชุมชนท้องถิ่นก็ยังไม่พอใช่อย่างทั่วถึง                 
ถนนหนทางก็ยังพัฒนาไม่ท่ัวถึงเท่าใดนัก” 

                                           
5 วีระศักดิ์ วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 

พฤศจิกายน 2559.   
6 ภิรมย์ อุทรักษ์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 

พฤศจิกายน 2559.   
7 สมศักดิ์ ศรีแพง, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า,  8 

พฤศจิกายน 2559. 
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กล่าวโดยสรุป สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรม แต่พืชผลการเกษตรราคาตกต่ า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่มั่นคง 
ขณะที่ค่าครองชีพของประชาชนในท้องถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงการพัฒนาและการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกพ้ืนฐานเท่าที่ควร ส่งผลให้
ประชาชนไม่มีความสามารถในการจ่ายภาษีเนื่องจากมีรายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตรที่ต่ า
และการไม่เต็มใจจ่ายภาษีเนื่องจากประชาชนเห็นว่าไม่ได้รับบริการสาธารณะเท่าที่ควร 

4.1.1.4 ปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 
                  จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวในชุมชนท้องถิ่นในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้าแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่ถูกต้อง ประเด็นที่สอง ประชาชนเจตนาที่จะหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี 
กล่าวคือ 

ประเด็นที่หนึ่ง ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีที่
ถูกต้อง พบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าที่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี และยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของผู้ประกอบการร้านค้า       
บางรายมีความเข้าใจว่าเสียภาษีสรรพสามิตแล้วไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนให้กับทางองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลกุดหว้าอีก ดังค าสัมภาษณ์ที่ตรงกันของนายภิรมย์ อุทรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้า นายระพีพร วิเศษศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวกาญจน์ณภัทร 
วฤนท์ธิยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางมณฑา อักษรวิลัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                    
นางสาวพัชรี  สุพร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางเกศรี เขจรเจิม 
ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวภัสกร อินไชยา นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางกรรณิกา มะอาจเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายสมศักดิ์ ศรีแพง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
นางเรียนพร อุทรังษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า และนายไทย ไชยหนองแข้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า หมู่ 5  

นอกจากนี้นายระพีพร วิเศษศรี8  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                  
กุดหว้า ได้ชี้ให้เห็นปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษีของประชาชนบางส่วน                  

                                           
8 ระพีพร วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 

พฤศจิกายน 2559. 
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ในชุมชนท้องถิ่นว่า “ยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่ท ากิจการร้านค้าขึ้นมา แต่ไม่ได้ไปขอจดทะเบียน
พาณิชย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าก็เสียโอกาสในการจัดเก็บภาษตีรงนี้ไป”  

ประเด็นที่สอง ประชาชนเจตนาที่จะหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี พบว่า ประชาชน
บางส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีเจตนาที่จะหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี ค้างจ่าย
หรือไม่จ่ายตรงตามนัด ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าได้มีการติดประกาศเกี่ยวกับการช าระ
ภาษีเพ่ือให้ทราบกันก่อนล่วงหน้า แต่ประชาชนบางส่วนไม่ได้ความส าคัญหรือตระหนักถึงหน้าที่                 
ในการจ่ายภาษีตามระเบียบกฎหมายเท่าใดนัก ดังค าสัมภาษณ์ที่ตรงกันของนายภิรมย์ อุทรักษ์                 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายระพีพร วิเศษศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                
กุดหว้า นางสาวกาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                         
นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางมณฑา อักษรวิลัย รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวพัชรี  สุพร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า             
นางเกศรี เขจรเจิม ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวภัสกร อินไชยา 
นักวิชาการจัดเก็บรายรายได้องค์การบริ หารส่วนต าบลกุดหว้า  นางกรรณิกา มะอาจเลิศ                         
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายสมศักดิ์ ศรีแพง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางเรียนพร อุทรังษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล              
กุดหว้า และนายไทย ไชยหนองแข้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า หมู่ 5 

นอกจากนีน้างสาวกาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์9 รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า ได้ให้ค าสัมภาณ์ว่า “ผู้ประกอบการนอกพ้ืนที่ลักลอบเข้ามาติดป้ายโดยไม่ขอ
อนุญาต ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าได้ท าหนังสือแจ้งให้เจ้าของป้ายมาติดต่อประสานงาน
เพ่ือช าระภาษี แต่ก็มักจะไม่ให้ความร่วมมือ โดยจะอ้างว่าเป็นป้ายที่ติดชั่วคราวและจะปล่อยไปจนผุ
พังเสียเอง” 

รวมถึงประเด็นค าสัมภาษณ์ของนายวีระศักดิ์ วิเศษศรี10 ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า กรณโีรงสีข้าว ร้านค้า อากรจากการฆ่าสัตว์ การใช้น้ าประปาในบางชุมชน บางส่วน
ก็ยังมีพฤติกรรมการหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษีเช่นกนั ดังค าให้สัมภาษณ์ว่า 

 

                                           
9 กาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่ วน

ต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน 2559. 
10 วีระศักดิ์ วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า,  

14 พฤศจิกายน 2559. 
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  โรงสีข้าว ที่มักจะอ้างว่าสีข้าวให้กับตัวเองเพ่ือไว้กินเองเท่านั้น ไม่ได้เพ่ือ              
เอาไปค้าขาย กรณีร้านค้า ที่มักจะอ้างว่าขายไม่ค่อยดี กรณีที่จะมีรายได้       
จากอากรฆ่าสัตว์นั้นก็ยังเป็นปัญหา กล่าวคือ ยังไม่สามารถจัดเก็บได้ เพราะยังมี
การฆ่าสัตว์แบบไม่ถูกสุขลักษณะ เพราะไม่ใช่การฆ่าในโรงเรือนฆ่าสัตว์ถูก
สุขลักษณะ หน่วยงานด้านสาธารณะสุขไม่รับรองมาตรฐาน ดังนั้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้าจึงยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ในส่วนนี้ได้  หรือ กรณีที่
ชาวบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าที่ขโมยใช้น้ าประปาในหมู่บ้าน
โดยไม่ช าระค่าธรรมเนียม 
กล่าวโดยสรุป ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเสีย

ภาษีและประชาชนบางส่วนมีเจตนาที่จะหนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล          
กุดหว้าจึงต้องเผชิญกับปัญหาด้านความร่วมมือในการจ่ายภาษีของประชาชนในท้องถิ่น 

 
4.1.2 ปัญหาจากภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
4.1.2.1 ปัญหาด้านบุคลากร 

    จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีบุคลากรที่ท า
หน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได ้จ านวน 2 คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 คน 
และ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 คน ซ่ึงไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ
และเมื่อเทียบกับแนวคิดความต้องการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า จึงส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ซ่ึงปัญหาด้านบุคลากรในจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองไม่
เพียงพอถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญของการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองในเชิงรุกต่อไป                  
ซึ่งมีความส่อดคล่องกับค าสัมภาษณท์ี่ตรงกันของ นายภิรมย์ อุทรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้า นายระพีพร วิเศษศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวกาญจน์ณภัทร 
วฤนท์ธิยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางมณฑา อักษรวิลัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า              
นางสาวพัชรี  สุพร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า  นางเกศรี เขจรเจิม 
ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวภัสกร อินไชยา นักวิชาการจัดเก็บราย
รายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางกรรณิกา มะอาจเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายสมศักดิ์ ศรีแพง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
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นางเรียนพร อุทรังษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า และนายไทย ไชยหนองแข้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า หมู่ 5 อาทิ ดังค าสัมภาษณ์ของนายระพีพร วิเศษศรี11  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า 

  เวลาที่เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ออกไปช่วยกันท าหน้าที่เก็บภาษีด้วยกัน
ทั้งหมด ขณะเดียวกันเมื่อมีประชาชนบางคนเข้ามาช าระภาษีในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า ก็จะไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยให้บริการเก็บภาษีแก่
ประชาชน เนื่องจากเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้มีด้วยกันเพียง 2 คน จึงจ าเป็นต้อง
ออกไปช่วยกันท างาน 
นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการ

ด าเนินงานด้านการจัดเก็บรายได้ และประสบการณ์ในการส ารวจข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือน ามาเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาแผนที่ภาษี รวมถึงการที่ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยซ่ึงถือเป็นปัญหาที่ส าคัญ โดยเฉพาะการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินมักจะเก็บไม่ได้ตามที่ก าหนด
ไว้หรือตามสภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ที่ควรจะเก็บได้ ดังนั้น จึงสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ไม่สามารถบังคับใช้กฏหมายเพ่ือจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าใดนัก12 

กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาด้านบุคลากรคือ บุคลากร
ด้านการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณภาระงานที่ต้องรับผิดขอบและการด าเนินการ
ตามแนวคิดความต้องการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้า รวมถึงบุคลากรที่มีอยู่ยังมีทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

4.1.2.2 ปัญหาด้านงบประมาณ 
         จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีข้อจ ากัดในเรื่อง

รายได้ไม่สามารถพ่ึงตนเองทางการคลังและไม่สามารถจัดบริการสาธารณะพ้ืนฐานได้ ขณะที่ระดับ
ความสามารถในการพ่ึงตนเองทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าโดยรวมมีแนวโน้ม
ลดลง ในทางตรงกันข้ามองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ากลับต้องพ่ึงพารายได้จากภาษีร่วมมากขึ้น 

                                           
11 ระพีพร วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า,  7 

พฤศจิกายน 2559. 
12

 กาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน 2559 และ พัชรี  สุพร, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 พฤศจิกายน 2559. 
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ภาษีร่วมหลัก ๆ คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิตและยังต้องพ่ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล               
ขณะที่รายได้ประเภทเงินอุดหนุนฯ นั้นมีความไม่แน่นอนสูงกว่ารายได้จากภาษีร่วม ซึ่งรัฐบาลจัดเก็บ
และส่งให้หรือจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ทั้งนี้เพราะการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของรัฐบาลและรัฐสภาเป็นส าคัญ ขณะที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเองก็มีข้อจ ากัด
ในการพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าถูกจ ากัดสิทธิในการจัดเก็บภาษีโดยกฎหมาย
ของรัฐบาล จึงมีแหล่งรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองเพียงไม่ก่ีประเภท ภาษีหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้าคือ ภาษีบ ารุงท้องที่ เพราะเป็นเขตชนบทนอกจากฐานภาษีแคบและจ ากัดแล้ว                  
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ายังถูกจ ากัดโดยนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การประเมินฐานภาษีและอัตราภาษีของท้องถิ่นอีกด้วย เช่น รัฐบาลก าหนดให้ท้องถิ่นใช้
ราคาประเมินทรัพย์สินที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด ก าหนดอัตราภาษีที่ต่ าและตายตัวและ
ก าหนดให้มีการยกเว้น – ลดหย่อนภาษีอย่างกว้างขวาง (เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่ ) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีรายได้ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากอีกด้วย                     
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีฐานภาษีและรายได้ที่จัดเก็บเองจ ากัด อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทาง
เศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นที่ยั งด้วยพัฒนา  ซึ่ งมีความส่อดคล่องกับค าสัมภาษณ์ที่ตรงกันของ                          
นายภิรมย์ อุทรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายระพีพร วิเศษศรี รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวกาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้า นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางมณฑา อักษรวิลัย                         
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางสาวพัชรี  สุพร หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า นางเกศรี  เขจรเจิม  ผู้อ านวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                      
นางสาวภัสกร อินไชยา นักวิชาการจัดเก็บรายรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางกรรณิกา 
มะอาจเลิศ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นายสมศักดิ์ ศรีแพง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า นางเรียนพร อุทรังษ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า และนายไทย ไชยหนองแข้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า หมู่ 5  

อาทิ ดังค าสัมภาษณ์ของ นางเกศรี เขจรเจิม13  ผู้อ านวยการกองคลังองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่แทบจะไม่พอที่จะเป็น

                                           
13

 เกศรี เขจรเจิม, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 
พฤศจิกายน 2559. 
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ค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ขณะเดียวกันก็ไม่
สามารถหวังพ่ึงงบประมาณรายรับจากรายได้ที่จัดเก็บเองได้ เนื่องจากมีสัดส่วนที่
น้อยมากหากเทียบกับความต้องการรับบริการสาธาณะของประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่น ดังนั้น การพัฒนาแหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจึงมี
อุปสรรคเนื่องจากขาดงบประมาณมาสนับสนุนระบบและกลไกเพ่ือการพัฒนา
รายได้  
กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดงบประมาณในการพัฒนา

ระบบการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 
และรายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องการจะบริการสาธารณะและพัฒนาท้องถิ่น 

4.1.2.3 ปัญหาด้านการจัดการ 
จากการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาด้านการจัดการ 

ดังนี้ 
(1) การจัดการข้อมูลภาษี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาด

เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกแก่การจัดระบบและกลไกการเก็บ
รายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล14 และนายระพีพร วิเศษศรี15 รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า ได้ให้สัมภาษณ์ที่ส้อดคล่องกันถึงปัญหาการจัดการข้อมูลว่า  

  การจัดเก็บข้อมูลยังเป็นการจัดเก็บเป็นเอกสารกระดาษ ซึ่งมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้นเรื่อย ๆ อาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ในการท างานในอนาคต ขาดโปรแกรม
หรือระบบสารสนเทศเพ่ือใช้อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเพ่ิมลบข้อมูล 
การสืบค้นหาข้อมูลการค านวณภาษี 
นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่มีแผนการด าเนินงานที่แน่นอน 

อาทิ ไม่มีแผนงานที่ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการออกไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บริการประชาชน

                                           
14

 ภัสกร อินไชยา, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 
พฤศจิกายน 2559, และ กรรณิกา มะอาจเลิศ, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า, 6 พฤศจิกายน 2559. 

15 ระพีพร วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 

พฤศจิกายน 2559. 
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ในด้านการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน16 ขณะที่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ที่ต้องเสียภาษีให้กับทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้าที่มีอยู่ บางส่วนไม่มีความเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลเท็จ ดังนั้น ระบบการ
จัดการข้อมูลจึงยังมีปัญหาอยู่ ดังค าสัมภาษณ์ของ นายระพีพร วิเศษศรี17 รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า  

  แม้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจะมีข้อมูล จปฐ. ที่ระบุถึงจ านวน
ที่ดินและอาชีพของสมาชิกในชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้สามารถน ามา
ประกอบการพิจารณาวางระบบการจัดเก็บรายได้หรือจัดท าแผนที่ผู้เสียภาษีได้ 
แต่ข้อมูล จปฐ.ที่ระบุถึงจ านวนที่ดินและอาชีพของสมาชิกในชุมชนนั้นบางข้อมูล
ของบางคนก็เป็นข้อมูลเท็จ 
ขณะที่ นางกรรณิกา มะอาจเลิศ18 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดหว้า ได้ชี้ให้เห็นปัญหานี้เช่นกันว่า “แม้จะเคยมีการเสนอให้จัดท าแผนที่ผู้เสียภาษี             
แต่ฝ่ายการเมืองในสภาไม่ได้ผลักดันให้น าไปสู่การก าหนดเป็นนโยบายเพื่อน านโยบายไปปฏิบัติ”  

อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาด้านการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ายังมีอุปสรรคอีกมาก อาทิ การขาด
งบประมาณมาสนับสนุน ฝ่ายการเมืองบางกลุ่มไม่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในนโยบายเพ่ือขับเคลื่อน
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ดังค าสัมภาษณ์ของ นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี19 ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการระบบการจัดเก็บรายได้ ซึ่งฝ่ายการเมืองก็ไม่

                                           
16 กาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน 2559, เกศรี เขจรเจิม, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 พฤศจิกายน 2559, และ ไทย ไชยหนองแข้, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา          
ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 พฤศจิกายน 2559.   

17
 ระพีพร วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า,  7 

พฤศจิกายน 2559. 
18 กรรณิกา มะอาจเลิศ, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 

6 พฤศจิกายน 2559. 
19 วีระศักดิ์ วิเศษศรี, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า,  

14 พฤศจิกายน 2559. 
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ค่อยสนใจที่จะพัฒนาจุดนี้ โดยมองว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้เองก็ยังขาดความทุ่มเทในงาน ฝ่ายการเมืองก็มุ่งแต่จะน างบไปพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
(2) การจัดการกระบวนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนใน

ชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่มีกระบวนการสร้างยอมรับและกระบวนการสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุม การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่อง
การเสียภาษีแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึงและไม่มีการออกพ้ืนที่เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่าง
จริงจังเกี่ยวกับการเสียภาษีท้องถิ่น20  

นอกจากนี้ นางมณฑา อักษรวิลัย21 รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า         
ยังได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่มีกระบวนการสร้างยอมรับและ
กระบวนการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิน่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงอีกว่า  
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน

ให้ชัดเจน เช่น ชาวบ้านมีที่นาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                     
แต่เขาคิดว่าอยู่ในเขตเทศบาลข้างเคียง เขาจึงไปจ่ายภาษีให้กับทางเทศบาล
ข้างเคียง ทั้งท่ีความจริงเขาต้องมาจ่ายภาษีให้กับทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุด
หว้า ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้
ชัดเจนในจุดนี้ 
อีกทั้ งยังพบว่า การบริหารจัดการเพ่ือวางระบบและกลไกการจัดการที่ดี                     

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปอย่างล่าช้าดังค าสัมภาษณ์ของ 
นายภิรมย์  อุทรักษ์22  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ที่ว่า  

                                           
20

 กาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน 2559,  สมศักดิ์ ศรีแพง, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 พฤศจิกายน 2559, และ มณฑา อักษรวิลัย, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา                       
ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 พฤศจิกายน 2559. 

21
 มณฑา อักษรวิลัย, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 

14 พฤศจิกายน 2559. 
22 ภิรมย์ อุทรักษ์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า,               

7 พฤศจิกายน 2559. 
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  ในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้านั้นมีกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
นานแล้ว เช่น กรณีรถที่ขนถ่ายที่เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงที่ เกิดอุบัติเหตุท าให้เกิด
มลพิษ กรณีรถขนยางพาราพลิกคว่ า ท าให้สภาพพ้ืนที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าได้รับผลกระทบ แต่ทางองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้ากลับเพ่ิงมีการประชุมหารือกันในเรื่องนี้  
ขณะที่ นางกรรณิกา มะอาจเลิศ23  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดหว้า ได้ชี้ให้เห็นปัญหานี้เช่นกันว่า  
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ เช่น ร้ านซ่อมรถ ที่มีสารเคมีที่ เป็นพิษต่อธรรมชาติและคน มี
ผู้ประกอบการซื้อขายยางพาราที่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างการของ
ประชาชน แต่เรื่องนี้กลับเพ่ิงจะมีการประชุมปรึกษาหารือกัน ทั้ง ๆ ที่กิจการ
เหล่านี้มีมานานแล้ว  
นอกจากนี้ยังพบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดการด าเนินงานด้านการ

จัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองในเชิงบูรณาการ อาทิ ยังไม่มีการก าหนดมาตรการในลักษณะที่ว่า หากใคร
ไม่เสียภาษีตรงตามเวลาที่ก าหนดจะต้องมีค่าปรับ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่
ที่จะต้องเสียภาษี อีกทั้งยังไม่มีกลวิธีในการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชน เพ่ือความตระหนักที่จะ
ช าระภาษีให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด24 ดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นว่า การบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดประสิทธิภาพ เพราะถูกแทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น ซึ่งล้าหลังและมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ประกอบกับการขาดประสบการณ์ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ เช่น การระดมเงินทุน – ร่วมทุนเพ่ือการลงทุน                   
การเพ่ิมฐานหารายได้ท่ีมิใช่ภาษี อาทิ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม 

กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ายังไม่มีการจัดการฐานข้อมูลภาษีที่
เรียบร้อย เหมาะสมและรัดกุม ไม่มีกระบวนการสร้างยอมรับและความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่น

                                           
23 กรรณิกา มะอาจเลิศ, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 

6 พฤศจิกายน 2559. 
24 กรรณิกา มะอาจเลิศ, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 

6 พฤศจิกายน 2559,  กาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานนท์, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน 2559, และ สมศักดิ์ ศรีแพง, สัมภาษณ์โดย สุจิตรา                   

ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 พฤศจิกายน 2559. 
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ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ไม่มีแผนการด าเนินงานที่แน่นอนในการออกไปให้บริการประชาชน    
ด้านการจัดเก็บภาษีที่ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ที่ต้องเสียภาษีบางส่วนไม่มีความเป็นปัจจุบันและเป็น
ข้อมูลเท็จ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่สนับสนุนการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเองอย่างจริงจัง อีกท้ังยังขาดการด าเนินงานเชิงบูรณาการ 
 
4.2 ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เอกสาร 

 
จากการศึกษาค้นคว้าถึงสภาพปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดหว้า ผ่านการวิเคราะห์เอกสารงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้า สามารถสรุปผลได้ ดังนี้25 

 
4.2.1 ปัญหาการพึ่งพาตนเองทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
        จากการศึกษาพบว่า ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2554-2558) องค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดหว้ามีแหล่งรายรับโดยเฉลี่ย จากภาษีที่รัฐจัดสรรให้/แบ่งให้มากที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็น
ร้อยละ 63.64 ของรายรับรวมทุกประเภท รองลงมา คือ เงินอุดหนุนทั่วไป โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 32.46 ของรายรับรวมทุกประเภท ส่วนประเภทรายรับที่ ได้น้อยที่สุด คือ ภาษีอากรที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.91 ของรายรับรวมทุกประเภท ขณะที่เงินได้จากการก่อหนี้
หรือการกู้ยืม กลับไม่ได้สร้างรายรับให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเลย ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
ที่ผ่านมา ซึ่งจากสัดส่วนรายรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าซึ่งเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ยังต้องพ่ึงพาทางการคลังจากรัฐส่วนกลางอยู่มาก กล่าวคือ       
ยังต้องพ่ึงพารายได้จากภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้/แบ่งให้และเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นหลัก เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการการบริการสาธารณะในท้องถิ่น ขณะทีร่ายได้จากภาษีอากรที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
จัดเก็บเองกลับไม่สามารถที่จะพ่ึงพาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะในท้องถิ่นได้
เท่าใดนัก ดังสามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 4.1 

  
 

                                           
25

  วิเคราะห์และสรุปผลจากเอกสารงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้า ปีงบประมาณ 2554-2558. 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปผลรายรับแต่ละประเภทเป็นร้อยละ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554-255826 
 

ประเภทรายรับ (ร้อยละ) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 5 ปี 

1.ภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 4.38 3.61 3.25 3.89 4.39 3.91 

2.ภาษีท่ีรัฐจัดสรรให้/แบ่งให้ 67.69 59.74 66.93 61.24 62.57 63.64 

3.เงินอุดหนุนทั่วไป 27.93 36.65 29.81 34.87 33.04 32.46 

4.เงินได้จากการก่อหนี้หรือการกู้ยืม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รายรับรวมทุกประเภท 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, งบรายรับ-รายจ่ายตาม
ปีงบประมาณ 2554-2558. 
 

4.2.2 ปัญหาการขาดเสถียรภาพและความเจริญก้าวหน้าของรายได้ที่จัดเก็บเองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
         จากการศึกษาพบว่า ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2554-2558) องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้ามีแหล่งรายรับที่จัดเก็บเองโดยเฉลี่ย จากรายได้จากหมวดสาธารณูปโภค/การพาณิชย์
มากที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 50.53 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา                    
คือ รายได้เบ็ตเตล็ดและรายได้อ่ืน ๆ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.01 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวม
ทุกประเภท รองลงมา คือ รายได้จากทรัพย์สิน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.45 ของรายรับที่
จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ภาษีบ ารุงท้องที่ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.10 ของ
รายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
3.22 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ภาษีป้าย โดยมีสัดส่วนคิดเป็น                  
ร้อยละ 0.87 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.82 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท ส่วนประเภท
รายรับที่จัดเก็บเองซึ่งจัดเก็บได้น้อยที่สุด คือ อากรฆ่าสัตว์  ซึ่ งสามารถจัดเก็บได้ เฉพาะใน
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ปีงบประมาณ 2554 เท่านั้น โดยจัดเก็บได้เพียงร้อยละ 0.08 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท 
แต่ในปีงบประมาณ 2555-2558 อากรฆ่าสัตว์กลับไม่ได้สร้างรายรับให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้าเลย นอกจากนี้ ยังพบว่า รายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต ทรัพย์สิน สาธารณูปโภค/การพาณิชย์ และรายได้เบ็ตเตล็ดและรายได้อ่ืน ๆ ไม่ได้มี
รายรับที่เพ่ิมข้ึนทุกปี แต่กลับมทีั้งเพ่ิมและลดลงสลับกันไปในแต่ละปีหรือบางปี ขณะที่รายได้จากภาษี
บ ารุงท้องทีก่ลับลดลงทุกปี ซึ่งลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าการ
จัดเก็บรายได้ท่ีจัดเก็บเองขาดอัตราความเจริญก้าวหน้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการ
บริการสาธารณะในท้องถิ่นได้ ดังสามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 4.2 

 
ตารางที่ 4.2  สรุปผลรายได้ที่เก็บเองแต่ละประเภทเป็นร้อยละ ขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
กุดหว้า ในช่วงปีงบประมาณ 2554-255827 
 

ประเภทรายรับ (ร้อยละ) ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 5 ปี 

ภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง       

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2.52 2.42 3.49 3.89 3.76 3.22 

- ภาษีบ ารุงท้องที่ 12.07 11.94 10.35 8.22 7.90 10.10 

- ภาษีป้าย 0.93 0.83 0.53 0.95 1.10 0.87 

- อากรฆ่าสัตว์ 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.05 0.38 0.77 2.17 0.73 0.82 

- รายได้จากทรัพย์สิน 6.63 6.92 9.35 8.54 20.81 10.45 

- รายได้จากสาธารณูปโภค/การพาณิชย์ 49.61 57.37 50.09 50.40 45.17 50.53 

- รายได้เบ็ตเตล็ดและรายได้อ่ืน ๆ 28.12 20.15 25.41 25.83 20.52 24.01 

รวมภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, งบรายรับ-รายจ่ายตาม
ปีงบประมาณ 2554-2558. 
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4.2.3 ปัญหาการขาดความสมดุลระหว่างรายได้ที่จัดเก็บเองกับรายจ่ายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
           จากการศึกษา พบว่า ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2554-2558) องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้าต้องเผชิญกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ขณะที่รายได้ที่จัดเก็บเองแม้จะมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
แต่ก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากกับรายจ่าย โดยรายได้ที่จัดเก็บเองมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.04                   
ของรายจ่าย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าประสบปัญหาภาวะการขาดดุล
ระหว่างรายได้ที่จัดเก็บเองกับรายจ่ายที่ต้องเพ่ิมข้ึนตามภารกิจการบริการสาธารณะในท้องถิ่นที่นับวัน
จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังสามารถแสดงให้เห็นได้ในตารางที่ 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 สรุปผลรายได้ที่จัดเก็บเองที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.04 ของรายจ่าย ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า ในช่วงปีงบประมาณ 2554-255828 

 (หน่วย: พันบาท) 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 เฉลี่ย 5 ปี 

1.รายรับจากภาษี
อากรที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองรวม 

572.21 568.54 685.22 745.28 917.55 3,488.80 

2.รายจ่ายรวมทุก
ประเภท 

13,019.72 15,403.68 18,202.50 18,960.54 20,822.34 86,408,78 

3.รายรับภาษี
อากรที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเองต่อ
รายจ่ายรวมทุก
ประเภท (ร้อยละ) 

4.39 3.69 3.76 3.93 4.41 4.04 

 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, งบรายรับ-รายจ่ายตาม
ปีงบประมาณ 2554-2558. 
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4.3 อภิปรายผล 
 
นโยบายของรัฐเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามในฐานะกลไกการ

ท างานของรัฐ อย่างไรก็ตาม นโยบายของรัฐอาจส่งผลกระทบต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เช่นกัน ดังในงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่า นโยบายของรัฐส่วนกลางบางส่วนส่งผลกระทบให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้าไม่สามารถมีอิสระในการตัดสินใจในการพัฒนางานด้านการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บ
เอง ดังจะสอดคล้องกับข้อค้นพบ ดังนี้ 

สอดคล้องกับข้อค้นพบของ เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์29 ที่ศึกษาเรื่อง กระบวนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขอบเขตในการจัดบริการสาธารณะที่ถูก
จ ากัดด้วยกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดด าเนินการจัดท าภารกิจ
บางด้านที่กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ก็จะถือว่าเป็นการกระท าที่ละเมิดขอบข่ายอ านาจหน้าที่ที่ตนเอง
สามารถกระท าได้ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจใหม่ ๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ได้ ไม่สอดคล้องกับหลักการ Revenue Approach (ที่เน้นอิสระในการ
ตัดสินใจใช้จ่ายเงินในการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
และหลัก Expenditure Approach (ที่เน้นการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ความจ าเป็นในการใช้จ่ายหรือตามขนาดของภารกิจ) เนื่องจากการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า มีความเท่าเทียม มีความสมดุลและมีความเป็นธรรม 
รวมทั้งเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการคลังรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง  

สอดคล้องกับข้อค้นพบของ อรจิรา คงค า30 ที่ศึกษาเรื่อง วินัยการคลังกับการบริหาร
การเงินการคลังท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลต าบลในเขตจังหวัดสกลนคร พบว่า ยังไม่สามารถพ่ึงพิง
เงินรายได้ของตนเอง เนื่องจากมีรายได้ท่ีจัดเก็บเองไม่ถึงร้อยละสิบของรายได้ทั้งหมด รัฐบาลควรเปิด

                                           
29เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์, “กระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 

ศึกษาการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ,” (ภาคนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551). 

30 อรจิรา คงค า, “วินัยการคลังกับการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาล
ต าบลในเขตจังหวัดสกลนคร,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของแก่น, 2553). 
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โอกาสให้เทศบาลมีอ านาจในการจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพ่ิม และควรจัดสรรเงินอุดหนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลัก จัดเก็บน้อยให้มาก จัดเก็บมากให้น้อย ให้เหมาะสมกับฐานการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และสอดคล้องกับข้อค้นพบของ นภดล บุญมา31 ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารการ
คลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด เชียงใหม่ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่          
มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเนื่องจากเงินรายได้หรือภาษีต่าง  ๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล          
มีอ านาจในการจัดเก็บหรือได้รับส่วนแบ่งมาจากรัฐมีอยู่อย่างจ ากัด และอ านาจในการจัดการด้านการ
คลังส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ของจังหวัด
เชียงใหม่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐเป็นหลัก อีกทั้งระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มีความชัดเจน ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถกู้ยืม
เงินจากนิติบุคคลใด ๆ ได ้

สภาพเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บ
รายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะถ้าสภาพเศรษฐกิจดีก็ย่อมจะเก็บภาษีได้มา 
แต่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ย่อมจะเก็บภาษีได้น้อย ดังในงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่า  สภาพเศรษฐกิจในชุมชน
ท้องถิ่นเป็นชุมชนเกษตรกรรม พืชผลการเกษตรราคาตกต่ า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่
มั่นคง ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า  

ทั้งนี้จึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงผลกระทบระหว่างสภาพเศรษฐกิจใน
ชุมชนท้องถิ่นกับรายได้ที่จะสามารถจัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ บุญเกื้อ บุญเกิด32 ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น: ศึกษากรณี องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า อบต. ขนาดเล็ก ซึ่งสภาพ
เศรษฐกิจก็จะมีขนาดเล็ก รายได้ที่ได้จากการจัดเก็บภาษีก็จะน้อย พ่ึงพาเงินรายได้จากรัฐบาลที่
จัดเก็บแล้วจัดสรรให้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม และมีแหล่งรายได้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งรายได้
ที่ไม่มีความแน่นอนสูงผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวมักน าไปสู่ความขัดแย้งไม่มากก็น้อย  

                                           
31

 นภดล บุญมา, “ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด 
เชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554). 

32
 บุญเกื้อ บุญเกิด, “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษากรณี 

องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสาคร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545). 
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รวมถึงปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น ดังในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า                
มีฝ่ายการเมืองบางกลุ่มไม่สนับสนุนการพัฒนาขยายฐานภาษีเพ่ือสร้างรายได้ให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้าเพ่ือประโยชน์ในการเสริมศักยภาพการบริการสาธารณะ ด้วยเพราะกลัวจะกระทบ
ต่อฐานคะแนนเสียงที่จะสนับสนุนทางการเมืองของตนและปัญหาเรื่องพ้ืนที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกัน
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการเมืองเรื่อง
ผลประโยชน์ในท้องถิ่นที่นับวันจะยิ่งขยายใหญ่เป็นวงกว้าง ดังจะสอดคล้องกับข้อค้นพบของ นภดล 
บุญมา33 ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด เชียงใหม่ 
พบว่า คณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในด้านการศึกษาอบรมเกี่ยวกับความเข้าใจที่
ถูกต้องในกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการท าให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางแห่งมีแนวโน้มว่ามีการช่วยเหลือกันในหมู่พรรคพวก และการอุปถัมภ์กันภายใน
กลุ่มเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากองค์การบริหารส่วนต าบลในทางท่ีไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 

การเก็บภาษีจากประชาชน ซึ่งความร่วมมือของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญเพราะ                   
หากประชนยอมรับและให้ความร่วมมือการจัดเก็บก็จะง่ายแต่ถ้าหากประชาชนไม่ยอมรับและไม่ให้
ความร่วมมือ การจัดเก็บย่อมประสบปัญหา ดังในงานวิจัยชิ้นนี้พบว่า มีประชาชนบางส่วนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะต้องเสียภาษี ประชาชนบางส่วนมีเจตนาที่จะหนีภาษีหรือเลี่ยง
ภาษ ีสะท้อนให้ถึงปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี ดังนั้นจึงควรที่
จะมีเครื่องมือเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  ดั งจะ สอดคล้องกับข้อค้นพบของ                              
ดาวทอง พระวิจิตต์34 ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารการคลังท้องถิ่น: ศึกษากรณีจัดเก็บรายได้เทศบาล
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า มีนโยบายให้เพ่ิมเครื่องมือในการจัดเก็บรายได้
ด้วยการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ิมช่องทางในการับช าระภาษีด้วยการออกจัดเก็บ
ภาษีท่ีบ้านในวันหยุดราชการและหลังเวลาราชการ สร้างแรงจูงใจด้วยการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ช าระ
ภาษีตามก าหนด สร้างความเข้าใจด้วยการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านรายไดแ้ละรายจ่าย 

                                           
33

 นภดล บุญมา, “ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด 
เชียงใหม่,”. 

34 ดาวทอง พระวิจิตต์, “การบริหารการคลังท้องถิ่น: ศึกษากรณีจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบล
ลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี,” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554). 
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ถ้ากล่าวถึงปัจจัยในการบริหารแล้ว บุคลากรถือว่าส าคัญที่สุด เพราะเป็นตัวขับเคลื่อน
ให้ปัจจัยหรือกลไกอ่ืน ๆ ด าเนินไปได้ ดังนั้นหากบุคลากรมีปัญหาย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลไก
การท างานด้านอ่ืน ๆ ดังในงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่า บุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้ามีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดทักษะและความสามารถในการด าเนินงาน ซึ่งสะท้อนปัญหาด้าน
บุคลากรขององค์กร ดังจะสอดคล้องกับข้อค้นพบของ ฉัตรชัย สมวัธน์35 ที่ศึกษาเรื่อง นโยบายการ
กระจายอานาจการคลัง: ศึกษาเฉพาะกรณีความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาร    
ส่วนต าบล พบว่า บุคลากรที่มีหน้าที่นานโยบายไปปฏิบัติส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการนานโยบายไปปฏิบัติ  

ในด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ถือเป็นปัจจัยในการบริหารที่ส าคัญเช่นกัน เพราะ
ถึงแม่จะมีบุคลากรที่พร้อมแต่หากขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอและทันสมัย บุคลากร
ย่อมไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังในงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ไม่สามารถจัดเก็บ
รายได้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย อีกทั้งรายได้ที่จัดเก็บได้ไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องการจะบริการ
สาธารณะและพัฒนาท้องถิ่นและนอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาดเครื่องมือที่ช่วย
อ านวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีเพ่ือจัดการการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
มากขึ้น อีกทั้งยังขาดแผนที่ผู้เสียภาษีที่ชัดเจนและใช้ด าเนินงานได้  ดังจะสอดคล้องกับข้อค้นพบของ                 
ปิยธิดา โคกโพธิ์36 ที่ศึกษาเรื่อง ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย 
พบว่า สาเหตุของปัญหาการคลังท้องถิ่นเกิดจากด้านบุคลากรและเครื่องมือในการอ านวยความสะดวก
ในการบริหารการคลังท้องถิ่น 

ทั้งนี้ นอกจากการมีบุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการที่ดีด้วย เพราะหากระบบการจัดกา รไม่ดี                
การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ก็จะไม่เกิดความคุ้มค่าในงาน ดังงานวิจัยชิ้นนี้ที่พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้าไม่มีแผนการด าเนินงานที่แน่นอน ไม่มีการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกไป

                                           
35 ฉัตรชัย สมวัธน์,ว่าที่ร้อยตรี, “นโยบายการกระจายอานาจการคลัง: ศึกษาเฉพาะกรณี

ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, 
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542). 

36 ปิยธิดา โคกโพธิ์, “ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย,”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555). 
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ให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ที่ต้องเสียภาษีบางส่วนไม่มี
ความเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีกระบวนการสร้างยอมรับและความเข้าใจกับประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ฝ่ายบริหารและสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่
สนับสนุนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่างจริงจัง ขาดการด าเนินงานเชิงบูรณาการ ดังจะสอดคล้อง
กับข้อค้นพบของ ประภารัตน์ สท้านวัตร37 ที่ศึกษาเรื่อง การคลังท้องถิ่นและปัจจัยที่ก าหนด
พฤติกรรมการเสียภาษีของประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ พบว่า ปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการ
เสียภาษีของประชาชนได้แก่ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้านลักษณะของกฎหมาย            
ปัจจัยด้านการให้บริการ โดยปัจจัยด้านการให้บริการมีระดับความส าคัญมากกว่าทุกปัจจัย ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าระบบการบริการสาธาณะจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่ดี เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ดังนั้น รัฐควรจัดสรรเงินให้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายก าหนดและเพ่ิมแหล่งการจัดเก็บ
ภาษีให้ท้องถิ่นได้จัดเก็บเองมากขึ้น เพ่ือท้องถิ่นจะได้มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่ต้องรอรับจากรัฐบาล
จนเสียอิสระในการบริหารทางการคลัง รวมทั้งประชาชนต้องมีความยินยอมและกระตือรือร้นในการ
เสียภาษีให้มากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายรับราจ่ายและลงพ้ืนที่
ในชุมชนมากขึ้น ชี้แจงแสดงรายละเอียดรายรับรายจ่ายแต่ละโครงการเพ่ือประชาชนจะได้รับทราบถึง
ข้อมูลทางการคลังได้ รวมถึงประชาชนต้องการให้แบ่งสรรงบประมาณมาพัฒนาในพ้ืนที่ที่ป ระชาชน
อยู่ให้ทั่วถึงมากข้ึนด้วย38 

 

                                           
37 ประภารัตน์ สท้านวัตร, “การคลังท้องถิ่นและปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการเสียภาษีของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551). 

38
 ปิยธิดา โคกโพธิ์, “ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย,”. 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  ประเด็นปัญหา
ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้า สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
5.1.1 ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร 

5.1.1.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านนโยบายของรัฐ 
5.1.1.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น 
5.1.1.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
5.1.1.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น 

5.1.2 ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร 
5.1.2.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านบุคลากร 
5.1.2.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ 
5.1.2.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ทั้งปัญหาที่

ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กรและปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร ดังนี้ 
5.1.1 ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายนอกองค์กร ได้แก่ 

5.1.1.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านนโยบายของรัฐ  
    ปัญหาด้านนโยบายของรัฐ กล่าวคือ นโยบายของรัฐบางส่วนส่งผล

กระทบให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าไม่สามารถมีอิสระในการตัดสินใจเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายไดท้ี่จัดเก็บเอง 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านนโยบายของรัฐในการวิจั ยครั้งนี้                         
จึงมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบของ จรัส สุวรรณเวลา ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ในบทที่  2                            



Ref. code: 25595803011302UITRef. code: 25595803011302UIT

85 
 

ว่าด้วยวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยจรัส สุวรรณเวลา ได้ชี้ให้เห็นปัญหา
ด้านนโยบายของรัฐว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเมืองระดับชาติมีท่าทีไม่สนับสนุนการจัดสรรเงิน
อุดหนุนสู่ท้องถิ่นโดยตรง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในรัฐสภานิยมผันเงินอุดหนุนทั่วไปของ
ท้องถิ่นไปจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดท าโครงการที่ ส.ส. สามารถเข้าไปมี
บทบาทก าหนดทิศทางการใช้จ่ายเงินได้มากกว่า ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองก็มีข้อจ ากัดใน
การพัฒนารายได้ กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยถูกจ ากัดสิทธิในการจัดเก็บภาษีโดย
กฎหมายของรัฐบาล จึงมีแหล่งรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองเพียงไม่กี่ประเภท ภาษีหลักของท้องถิ่นใน
เขตเมืองคือ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ (ในเขตชนบท) นอกฐานภาษีแคบและจ ากัด
แล้วการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกจ ากัดโดยนโยบายของรัฐบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การประเมินฐานภาษีและอัตราภาษีของท้องถิ่นอีกด้วย เช่น รัฐบาลก าหนดให้ท้องถิ่นใช้
ราคาประเมินทรัพย์สินที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับราคาตลาด ก าหนดอัตราภาษีที่ต่ าและตายตัวและ
ก าหนดให้มีการยกเว้น – ลดหย่อนภาษีอย่างกว้างขวาง (เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่) ท าให้ท้องถิ่นมีรายได้ต่ ากว่าที่ควรจะเป็นอย่างมากอีกด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ไทยไม่สามารถจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังเช่นท้องถิ่นในหลายประเทศ เช่นกัน
กับข้อค้นพบของ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ในบทที่ 2 ว่าด้วยวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ได้ชี้ให้เห็นปัญหาด้านนโยบายของรัฐ
ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศทุกระดับยังขาดความอิสระทางการคลังซึ่งครอบคลุมถึง
อ านาจในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ในพื้นที ่

ข้อเสนอแนะด้านนโยบายของรัฐ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้อง
น าเสนอปัญหาอันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐกลางในส่วนทีส่่งผลกระทบให้เกิดความไม่มีอิสระในการ
ตัดสินใจในการพัฒนางานจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองต่อรัฐบาลกลางได้ทราบ เพ่ือรัฐบาลกลางจะได้หา
แนวทางแก้ไขต่อไป ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องก าหนดแนวทางเพ่ือพ่ึงพา
ตนเอง ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการคลังของตนเองเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเอง อนึ่ง การจัดสรรรายได้ของรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรที่จะมีเกณฑ์ที่จะ
ช่วยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ศักยภาพการหารายได้ของตนเองที่ต่ ามากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะทางรายได้ที่ดีอยู่แล้ว ควรที่จะมีวิธีการเติมส่วนที่ขาดหายของรายได้      
เพ่ือใช้ในการให้บริการสาธารณะ ขณะเดียวกันปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงภาระค่าใช้จ่ายที่แท้จริง
ให้เป็นที่ประจักษ์ เพ่ือมิให้เกิดการบิดเบือนของการจัดสรรรายได้ของรัฐบาล อีกทั้งเรื่องภาษีหรือ
รายได้บางประเภทที่มีควรเป็นหน้าที่การจัดเก็บในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่อยู่ในหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ฐานภาษีที่จัดเก็บจากการใช้ทรัพย์สินนั้นในพ้ืนที่ หรือการ
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แสวงหารายได้จากการอุปโภคบริโภคท้ังจากภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่ ดังนั้นภาษีที่มีฐานการจัดเก็บ
ในลักษณะดังกล่าวจึงควรอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขณะที่ภาษีบาง
ประเภทที่ส่วนกลางมีความเชี่ยวชาญและมีต้นทุนการจัดเก็บต่ าก็ควรเป็นภาระหน้าที่ของส่วนราชการ
นั้น ๆ เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับมาตรฐานเดิม ขณะเดียวกันหน่วยงาน
ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ควรท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงจัดอบรมบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

5.1.1.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น  
ปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น กล่าวคือ ฝ่ายการเมือง

บางกลุ่มไม่สนับสนุนการพัฒนาขยายฐานภาษีเพ่ือสร้างรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
เพ่ือประโยชน์ในการเสริมศักยภาพการบริการสาธารณะ เพราะกลัวจะกระทบต่อฐานคะแนนเสียง                 
ที่จะสนับสนุนทางการเมืองของตน และปัญหาเรื่องพ้ืนที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้อถิ่นด้วยกันเอง 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่นใน
การวิจัยครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบของ จรัส สุวรรณเวลา ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ใน                   
บทที่ 2 ว่าด้วยวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยจรัส สุวรรณเวลา ได้
ชี้ให้เห็นปัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่นว่า การบริหารจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ เพราะถูกแทรกแซงจากการเมืองท้องถิ่น ซึ่งล้าหลังและมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ประกอบกับการขาดประสบการณ์ของ
ผู้บริหารท้องถิ่นในการพัฒนาฐานรายได้ใหม่ ๆ เช่น การระดมเงินทุน – ร่วมทุนเพ่ือการลงทุน การ
เพ่ิมฐานหารายได้ท่ีมิใช่ภาษี (ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ฯลฯ) 

ข้อเสนอแนะด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมีหน้าที่ส าคัญตามกฎหมายในการจัดท า

โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การให้บริการทางสังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ              
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีรายได้เพียงพอต่อ
การใช้จ่าย  

ซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้บางประเภทเป็น
ของตนเองเพ่ือให้สามรถบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ได้ เช่น รายได้จาก
ภาษอีากร รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จากเงินอุดหนุน เงินกู้ เป็นต้น 
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ทั้งนี้จากปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ในท้องถิ่นนั้น มีข้อเสนอแนะดังนี้  

1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าควรยึดถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติในการ
จัดเก็บภาษี รวมถึงมาตรการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหาส่วนต าบล ตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ก าหนดมาตรการการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อ.100)  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าที่ต้องการพัฒนาขยายฐานภาษีเพ่ือสร้าง
รายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเพื่อประโยชน์ในการเสริมศักยภาพการบริการสาธารณะ 
ต้องหมั่นประชุมหารือทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการกับฝ่ายการเมืองกลุ่มที่ไม่
สนับสนุนการพัฒนาขยายฐานภาษีเพ่ือสร้างรายได้ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อจ ากัด
ทางการคลังที่ประสบอยู่ ต้องชี้ให้เห็นถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น หากฝ่ายการเมืองมัวแต่
จะยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ต้องชี้ให้เห็นผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนท้องถิ่น หากฝ่ายการเมือง
ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และไมค่วรน าเสียงสนับสนุนทางการเมืองตนมาเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การประชุมปรึกษารือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาขยายฐานภาษีต้องเป็นไป
ตามความเหมาะสม  

3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
กระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า                     
ต้องปลูกฝังทัศนคติว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาตนเองทางการคลังก่อนเป็นล าดับ
แรกแก่บุคลากรทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายการเมือง เพ่ือให้สามารถปรับตัวเพ่ือให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต 
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และควรใช้โอกาสจากภาวะวิกฤตในการท าความเข้าใจกับประชาชน                              
ในเรื่องภาษีอากรและการใช้งบประมาณเพ่ือการจัดบริการสาธารณะที่จะผูกติดกับวงจรแห่งความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพ่ือที่ว่าถ้าหากความผันผวนทางเศรษฐกิจการเมืองต่าง  ๆ 
เกิดขึ้นอีกในอนาคต ภาคประชาชนจะได้เข้าใจและกลายเป็นแรงหนุนที่ส าคัญแก่องค์การบริหาร                
ส่วนต าบลกุดหว้าในการช่วยปรับตัวให้ผ่านพ้นวิกฤตต่าง ๆ ทั้งโดยการให้การสนับสนุนทางภาษีอากร
มากขึ้นในยามที่จ าเป็น หรือการลดปริมาณข้อเรียกร้องที่มิได้จ าเป็นเร่งด่วนลงตามแต่ความรุนแรง
ของสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในทิศทางที่สอดคล้องกับการบริหารงานภายใต้ภาวะวิกฤตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้า  

การด าเนินมาตรการดังกล่าวนี้เปรียบได้กับการสร้างความพร้อมให้กับ
ดุลอ านาจทางการเมืองระหว่างตัวแสดงฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะกับภาคประชาชน ซึ่งแนวโน้มในอนาคต
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ภาคประชาชนจะมีพลังเข้มแข็งขึ้นและมีบทบาทความส าคัญขึ้นในการเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งนี้เมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจและเห็นชอบในนโยบายการพัฒนาฐานภาษีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าแล้วนั้น ฝ่ายการเมืองที่เคยไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ก็ยากที่จะปฏิเสธ 
และต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนที่เข้าใจในสิ่งที่ตนเองเข้ามาร่วมตัดสินใจ    

ส่วนกรณีท่ีมีปัญหาเรื่องพ้ืนที่ผลประโยชน์ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องเป็นมีการจัดประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับองค์กรปกครองท้องถิ่นคู่กรณี ภายใต้กรอบความถูกต้องตามกฎหมาย                   
กรอบแห่งความชอบธรรมทางการเมือง และการใช้อ านาจที่เป็นธรรม เปิดเวทีสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องและอบรมแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการประสานผลประโยชน์ 
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกับ
ประชาชน 

5.1.1.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น  
ปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เป็นส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม พืชผลการเกษตรราคาตกต่ า ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่
มั่นคง ขณะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย ๆ 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นในการวิจัย      
ครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบของ จรัส สุวรรณเวลา ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ในบทที่ 2                
ว่าด้วยวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยจรัส สุวรรณเวลา ได้ชี้ให้เห็นปัญหา
ด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตชนบทส่วนใหญ่มีฐานภาษีและ
รายได้ที่จัดเก็บเองจ ากัด อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่นที่ยังด้วยพัฒนา 

ข้อเสนอแนะด้านสภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่น คือ ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีนโยบายส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น ต้องสร้างพ้ืนที่
ตลาดชุมชนท้องถิ่นพร้อมกับประชาสัมพันธ์ตลาดชุมชนให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนท้องถิ่น
และนอกชุมชนท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและ
นอกชุมชนท้องถิ่นสามารถมีรายได้จากการน าผลิตผลในด้านต่าง ๆ ของตนเองที่มีอยู่ออกมา
แลกเปลี่ยนซื้อขาย ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น 
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5.1.1.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  
ปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น  กล่าวคือ ประชาชน

บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่ีจะต้องเสียภาษี และมีประชาชนบางส่วนมีเจตนาที่จะ
หนีภาษีหรือเลี่ยงภาษี 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นใน
การวิจัยครั้งนี้ จึงมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบของ จรัส สุวรรณเวลา ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ใน                
บทที่ 2 ว่าด้วยวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดย จรัส สุวรรณเวลา                       
ได้ชี้ให้เห็นปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นว่า ด้วยเพราะการเมืองการปกครอง
ท้องถิ่นขาดหลักธรรมาภิบาลท าให้ประชาชนพลเมืองในท้องถิ่นมีความโน้มเอียงที่จะต่อต้านการเสีย
ภาษีค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นกันกับข้อค้นพบของ                     
อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ที่ได้ชี้ให้เห็นปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นว่า ปัญหาการคลัง
ท้องถิ่นไทยในมิติของภาคประชาชนไว้ว่า ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
พยายามหลีกเลี่ยงภาษีและจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ประชาชนมักจะตระหนักถึง
ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตนเองมากกว่าส่วนรวม จึงนิยมชมชอบนักการเมืองที่เข้ามาเป็นผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่เอ้ือประโยชน์โดยประเมินอัตราภาษีต่ า ๆ มากกว่าผู้บริหารที่ทุ่มเทกับการจัดเก็บภาษีเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นหรืออาจกล่าวได้ว่ามีความพยายามของประชาชนบางกลุ่มที่เลี่ยงภาษีและใช้สาย
สัมพันธ์ทางการเมืองท้องถิ่นเพ่ือขอลดหย่อนภาษี ตลอดจนปัญหาการตรวจสอบจากภาคประชาชน 
อาทิ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีอย่างจ ากัดในการบริหารงานท้องถิ่นมีการใช้อ านาจในการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ โดยเฉพาะหากมีกรรมการภาคประชาชน
ไม่เห็นด้วยกับการด าเนินการบางอย่างก็มีการท้วงติงหรือไม่เห็นด้วยในที่ประชุม หลังจากนั้นก็มีการ
คุยกันนอกรอบเพ่ือหาข้อยุติซึ่งการพบกันนอกรอบนี่เองที่ท าให้เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์อัน
มหาศาลซึ่งเป็นช่องทางที่ตัวแทนประชาชนใช้อ านาจไปในทางที่ผิด 

ข้อเสนอแนะด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น คือ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือด าเนิน

โครงการสร้างความรู้  ความเข้าใจ เรื่องกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับภาษีที่ประชาชนควรทราบ                         
อาทิ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีป้าย 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ รวมถึงเน้นย้ าในเรื่อง บทลงโทษที่จะ
ได้รับจากการเลี่ยงภาษีหรือการไม่ช าระภาษีภายในเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
หน้าที่ที่พ่ึงปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความส าคัญในการช าระภาษีเพ่ือจะน าไปสู่งบประมาณในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน  
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2. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีมาตรการในการติดตาม เร่งรัดใน
การช าระภาษี กล่างคือ เมื่อสิ้นระยะเวลาจัดเก็บภาษีให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ต้องมีการสรุปผู้ที่ไม่มา
ช าระภาษีเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือส่งหนังสือเตือนให้มาช าระภาษี หากผู้มีหน้าที่เสียภาษียังไม่มาช าระ
ภาษีต้องด าเนินการตามข้ันตอนของกฏหมาย 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีนโยบายเสริมสร้างแรงจุงใจให้
ประชาชนรู้สึกมีก าลังใจในการเข้ามาช าระภาษี โดยมีโครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล                          
แก่ประชาชนผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการช าระภาษี เพ่ือให้สมาชิกในสังคมชุมชนท้องถิ่นยึดถือเป็น
แบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฎิบัติด้านการช าระภาษี มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่ดีไว้เป็นพ้ืนฐาน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ากับประชนในท้องถิ่น อาทิ กีฬาสัมพันธ์ เพ่ือเสริมสร้างความ
ไว้เนื้อเชื่อใจแก่ประชาชน ต้องมีโครงการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
อันจะส่งผลให้ประชาชนยอมรับและสร้างแรงจูงใจต่อการช าระภาษีของประชนในท้องถิ่นด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องดึงภาคประชาชนให้เข้ามาเป็นแนวร่วมในการบริหารงานคลัง
ท้องถิ่นให้มากขึ้น ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมตัดสินใจก าหนดวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพราะไม่ว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดหว้าจะปรับตัวในเงื่อนไขเช่นใด ย่อมส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนไม่ทางใด                  
ก็ทางหนึ่ง การเปิดช่องทางให้ภาคประชาชนได้เข้าร่วมการบริหารงานคลังท้องถิ่นอย่างเข้มข้น                    
นี้จะเป็นการสร้างความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนที่มีส่วน
สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้ว  

5.1.2 ปัญหาที่ส่งผลกระทบจากภายในองค์กร  

5.1.2.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านบุคลากร  
ปัญหาด้านบุคลากร กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีบุคลากร

ด้านการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอและบุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน                  
ต าบลกุดหว้ายังขาดทักษะความสามารถและประสบการณ์ในการด าเนินงาน 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านบุคลากรในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ วีระศักดิ์ เครือเทพ ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ในบทที่ 2 ว่าด้วยวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยวีระศักดิ์ เครือเทพ ได้ชี้ให้เห็นปัญหาด้านบุคลากรว่า 
ท้องถิ่นขนาดเล็กขาดบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและในด้านความรู้ความสามารถ หรืออาจเป็นเพราะ              
มีความยืดหยุ่นทางงบประมาณที่ต่ ากว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ ดังนั้นองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารการเงินการคลังและให้มี
ความสามารถเพียงพอส าหรับการประเมินสภาวะเศรษฐกิจ 
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ข้อเสนอแนะด้านบุคลากร คือ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องปรับบุคลากรฝ่ายอ่ืนที่เห็นว่ามีความ

เหมาะสมมาเสริมก าลังงานด้านการจัดเก็บรายได ้เพ่ือให้การท างานในการจัดเก็บรายได้คล่องตัวขึ้น 
2. ต้องมีการพัฒนาทักษะและความสามารถในการด าเนินงานของบุคลากร

ด้านการจัดเก็บรายได้ด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้เชี่ยวชาญ พาไปศึกษาดูงานองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นที่ประสบผลส าเร็จและมีนวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ ในด้านการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง    
เพ่ือน ามาประยุคใช้ในการปฏิบัติงานให้มกีารจัดการความรู้ในงานที่ท าจัดการความเสี่ยงในงานที่ท าได้
รวดเร็วขึ้นแล้วรายงานต่อผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานในองค์กรได้เรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือพัฒนาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมี
นโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ด้านการจัดเก็บภาษี          
โดยการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในงาน ทักษะการปฏิบัติงานตรวจสอบการประเมินภาษีของ                 
เจ้าพนักงานว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบจ านวนเงินภาษีที่จัดเก็บได้จริงเทียบกับการออก
ใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษีจริงเทียบกับการประมาณการและท าการส ารวจความ              
พ่ึงพอใจของประชาชนที่มีต้องการให้บริการจัดเก็บภาษี 

5.1.2.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ  
ปัญหาด้านงบประมาณ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาด

งบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองไม่สามารถจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองได้
อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและรายไดท้ี่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องการจะบริการสาธารณะและ
พัฒนาท้องถิ่น 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านงบประมาณในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ที่ผู้ วิจัยได้น ามาเสนอไว้ในบทที่ 2 ว่าด้วย
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ได้ชี้ให้เห็นปัญหา
ด้านงบประมาณว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะไม่มีรายได้จากภาษีของท้องถิ่น ( Iocal taxes)        
ที่เพียงพอ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มักไม่กระตือรือร้นในการแสวงหารายได้อ่ืนด้วยตนเอง 
ในทางกลับกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักคอยแต่ความช่วยเหลือในรูปเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
กลาง ซึ่งรูปการเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อภาระงบประมาณของรัฐบาลกลาง  เช่นกันกับข้อค้นพบของ                
วีระศักดิ์ เครือเทพ และคณะ ที่ได้ชี้ให้เห็นปัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นว่า ในรอบ 
15 ปีที่ผ่านมานี้การพัฒนาระบบมาตรฐานทางงบประมาณการเงินและการบัญชีของ อปท.                      
ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร อาทิ ระบบงบประมาณของท้องถิ่นไม่สามารถแสดงผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่
ชัดเจนส าหรับใช้เป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณลงสู่แผนงานต่าง ๆ ได้อีกทั้งยังไม่สามารถเชื่อมต่อ
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เข้ากับระบบงบประมาณของรัฐบาลได้ จึงท าให้การติดตามผลการใช้จ่ายในภาพรวมของรัฐมิอาจ                 
ท าได้ นอกจากนั้น อปท. ขนาดเล็ก ๆ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจัดท างบประมาณแบบแสดงแผนงานได้
ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งการบันทึกข้อมูลทางการเงินการบัญชียังไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล (GAAP) เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะด้านงบประมาณ คือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
ต้องประชุมชี้แจงถึงข้อจ ากัดด้านการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
เอง ให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือทุกภาคส่วนในชุมชนท้องถิ่นจะได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะเข้ามาช่วยเหลือจนสามารถพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ                            
เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองต่อไป ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้อง
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองตามความเหมาะสมทุก
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการควบคุมด้านรายจ่าย อาทิ การชะลอการจ้างงาน การลดคนงาน 
การใช้พนักงานชั่วคราวแทนพนักงานประจ า การยุบ อัตราจ้างเมื่อมีการลาออกหรือเกษียณ                        
การควบคุมรายจ่ายค่าเดินทาง ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน หรือค่าล่วงเวลา การลดหรือชะลอรายจ่าย    
เพ่ือการลงทุนหรือการซ่อมบ ารุง การลดรายจ่ายแบบเท่ากัน การลดรายจ่ายแบบเจาะจงแผนงาน 
การก าหนดวงเงินรายจ่ายเพ่ิมขึ้นสูงสุด หรือการประมาณการรายได้ให้ต่ ากว่าความเป็นจริงเพ่ือ
น าไปสู่การควบคุมการใช้จ่ายแบบเข้มงวด ต้องมีมาตรการเพ่ิมรายได้ อาทิ การขยายฐานภาษี                   
การเพ่ิมอัตราภาษีหรือค่าบริการ การเพ่ิมรายได้ประเภทใหม่ ๆ การน าเงินสะสมมาใช้ การหาเงินกู้
ระยะสั้นหรือระยะยาวเพ่ือน ามาจัดบริการหรือลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถใช้มาตรการด้านการ
จัดการเชิงสถาบัน อาทิ การรวมศูนย์ตัดสินใจทางงบประมาณ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนอนุมัติการใช้
จ่ายเงิน การยกเลิกการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมด การปรับปรุงระบบงานเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ 
การจ้างเหมาภาคเอกชนหรือชุมชน การทบทวนการใช้จ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์
เพ่ือเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับล าดับความส าคัญของแผนงาน การวางแผนการ
ใช้จ่ายในระยะปานกลาง การควบคุมทางงบประมาณแบบเคร่งครัด เช่น หากมีแผนการเสนอให้เพ่ิม
รายจ่ายจะต้องกระท าควบคู่ไปกับการเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายในแผนงานอ่ืน     

5.1.2.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการ  
ปัญหาด้านการจัดการ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าขาด

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเอง อีกทั้งยัง
ขาดแผนทีผู่้เสียภาษีท่ีชัดเจนและใช้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังพบว่า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้าไม่มีแผนการด าเนินงานที่แน่นอน ไม่มีการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ออกไปให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีที่แน่นอน ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ที่ต้องเสียภา ษี



Ref. code: 25595803011302UITRef. code: 25595803011302UIT

93 
 

บางส่วนไม่มีความเป็นปัจจุบันและเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีกระบวนการสร้างยอมรับและความเข้าใจกับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดหว้าไม่สนับสนุนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองอย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาดการด าเนินงาน
เชิงบูรณาการ 

ดังนั้น ข้อค้นพบเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดการในการวิจัยครั้งนี้ จึงมีความ
สอดคล้องกับข้อค้นพบของ สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ที่ผู้วิจัยได้น ามาเสนอไว้ในบทที่ 2 ว่าด้วยวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของงานวิจัยชิ้นนี้ โดยสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ได้ชี้ให้เห็นปัญหาด้านการจัดการ
ว่า การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นยังขาดกลไกในการกระตุ้นให้เกิดการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บ เพราะขนาดการจัดเก็บที่เป็นอยู่แม้รายได้จะมีการเพ่ิมขึ้นแต่
ยังไม่สะท้อนความมีประสิทธิผลในการจัดเก็บเนื่องจากปัจจุบันฐานภาษีต่าง ๆ 

ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ คือ  
(1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องเร่งสนับสนุนงบประมาณ

เพ่ือจัดหาเครื่องมือที่จะช่วยอ านวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีเพ่ือจัดการการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บ
เองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาระบบแผนที่
ผู้เสียภาษีท่ีชัดเจนและใช้ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีแผนการด าเนินงานด้าน
การจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองที่แน่นอน ต้องมีการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการออกไป
ให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บภาษีที่แน่นอนและชัดเจน มีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ที่ต้อง
เสียภาษดี้วยความละเอียดรอบคอบให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและไม่เป็นข้อมูลเท็จด าเนินงานใน
เชิงบูรณาการมากขึ้น และต้องมีวินัยในทางการคลัง 

(3) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องก าหนดนโยบายให้มีการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บภาษีตามบ้านเรือนของประชาชน ต้องส่งเอกสารเพ่ือแจ้งจ านวนภาษีที่
ต้องช าระให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมาย ต้องแจ้งก าหนดการออกหน่วยรับช าระภาษี
เคลื่อนที่ตามสถานที่ท่ีก าหนดขึ้น  

(4) ต้องมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่พร้อมประสานงานกันกับผู้น า
ชุมชน เช่น ส.อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี
ท้องถิ่นแก้ประชาชน ตลอดจนให้ผู้น าชุมชนร่วมท าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีด้วยได้ ต้องสร้างค่านิยม
ด้านการให้บริหารของเจ้าพนักงานที่เป็นมิตรกับประชาชน ให้บริการอย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ                  
ครบวงจร มีความเป็นธรรม และเป็นกันเองกับประชาชนที่มาติดต่อช าระภาษี  
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(5) ต้องมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพ่ือลดขั้นตอนในงาน
เอกสารในการจัดเก็บภาษี เพ่ือจะช่วยให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีและการคิด
ค านวณภาษีแต่ละประเภทได้อย่างชัดเจน อันเป็นการเสริมสร้างให้ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าการ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้  

(6) ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่ อง
ภาษีท้องถิ่น เช่น การท าป้ายประกาศ ท าแผ่นพับเผยแพร่ ส่งจดหมายให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
ให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เป็นต้น และต้องให้บริการประชาชนในด้านการตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินแต่ละประเภทก่อนเสีย
ภาษีได้  

(7) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องพยายามสื่ อสารให้
ประชาชนได้ทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการจัดเก็บภาษี และวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินภาษีใน
การจัดบริการสาธารณะหรือการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นการท าให้ประชาชนมีความ
เข้าใจว่าการจัดบริการสาธารณะต่างมีต้นทุนในการด าเนินการด้วยกันทั้งสิ้น ต้นทุนเหล่านี้ประชาชน
ควรร่วมกันแบกรับภาระในรูปแบบของการเสียภาษีในสัดสวนที่เหมาะสมตามหลักความสามารถ
ในทางเศรษฐกิจหรือตามหลักผลประโยชน์ที่ได้รับจากบริการของท้องถิ่น เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงให้
ประชาชนมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสียภาษีท้องถิ่นอย่างตรงไปตรงมา  

(8) ต้องมีแผนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดเก็บภาษี ที่ต้องประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า 
ตัวแทนภาคธุรกิจเอกชนและตัวภาคประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือท าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามผลส าเร็จของ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยคณะกรรมการต้องลงส ารวจพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาระดับความสามารถในการ
เสียภาษีในพ้ืนที่ต่าง ๆ ประชุมหารือก าหนดอัตราภาษีที่แตกต่างกันหลายอัตราตามแต่ระดับ
ความสามารถในการเสียภาษี คณะกรรมการต้องออกพบปะกับประชาชนผู้ที่ค้างช าระในการเสียภาษี 
เพ่ือพูดคุยสอบถามสาเหตุของการค้างช าระ และท าหน้าที่ในการติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดเก็บภาษีด้วย ต้องจัดท าเอกสารแนวทางการใช้ประโยชน์จากเงินภาษี และแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนเพ่ือสื่อสารกับประชาชนว่าเงินภาษีที่จัดเก็บได้มีจ านวนเท่าใดและได้ถูกน าไปใช้จ่ายใน
แผนงานบริการสาธารณะด้านใด ที่ส าคัญต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของการจัดบริการสาธารณะเพ่ือให้
ประชาชนเห็นว่าเงินภาษีของพวกเขาถูกน าไปใช้อย่างมีคุ้มค่าและมีคุณค่า มิเช่นนั้นแล้วการให้การ
สนับสนุนของประชาชนโดยการเสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าอาจจะลดน้อย 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดเก็บและการตรวจสอบติดตามผลส าเร็จของการจัดเก็บภาษี อาทิ 
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ฐานข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ จ านวนภาษีที่ต้องช าระ 
ระยะเวลาที่ต้องช าระ จ านวนภาษีค้างจ่าย เพราะหากขาดซึ่งฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันก็จะ
ไม่สามารถวางแผนการจัดเก็บภาษีที่มีความแน่นอนได้ ไม่สามารถประเมินได้ว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
แล้วนั้นจะสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้ครบถ้วนหรือไม่เพียงใด และยังส่งผลให้ระบบภาษีท้องถิ่น
ขาดความเป็นธรรม เนื่องจากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นไม่สามารถท าได้อย่างครอบคลุม จึงท าให้ผู้ที่หลุด
รอดจากระบบภาษีท้องถิ่นกลายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ต้องปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลรายชื่อผู้มี
หน้าที่เสียภาษีท้องถิ่นให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนของข้อมูลกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นสามารถใช้วิธีการ
คัดลอกข้อมูลรายชื่อเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินจากส านักงานที่ดินอ าเภอหรือส านักงานที่ดินจังหวัด 
แล้วน ามาปรับปรุงข้อมูลในฐานภาษีท้องถิ่นได้ ส่วนในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน/ที่ดินและ
ป้ายโฆษณานั้น ต้องออกส ารวจพ้ืนที่จริง เพ่ือบันทึกและตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน/ที่ดินและประเภทของป้ายโฆษณาต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาคัดลอกลงใน
แผนที่ภาษีและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานที่ที่ตั้งของทรัพย์สิน/ที่ดินและ
ป้ายโฆษณาที่เข้าข่ายต้องเสียภาษี รายชื่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี เป็นต้น จากนั้นจึงน าข้ามูลดังกล่าวไป
ประเมินภาระภาษี และใช้ในการบริหารจัดเก็บภาษีท้องถิ่นต่อไป  

ทั้งนี้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่นที่ได้ผลนั้นจะต้องด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในระยะยาว ต้องจัดท าบัญชีผู้เสียภาษีแต่ละประเภทอย่างขัดเจนและ
สามารถตรวจสอบภาระภาษีได้ง่าย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าสามารถจ้างบริษัทเอกชน                     
ที่มีความเชียวชาญในการจัดท าระบบฐานข้อมูลและการจัดท าแผนที่ภาษีด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศได ้กล่าวคือ ในเบื้องต้นสามารถเริ่มโดยการคัดลอกส าเนาโฉนดทรัพย์สิน/ที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างจากข้อมูลของส่วนราชการและข้อมูลรายชื่อเจ้าของทรัพย์สิน/ที่ดิน ออกส ารวจพ้ืนที่ตั้งและการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่เทียบกับข้อมูลที่ได้จากการคัดลอก จากนั้นจะน าข้อมูลจริงที่จัดเก็บมาบันทึกไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่แสดงถึงประเภทและขนาดของโรงเรือน
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่แสดงรายชื่อผู้ครองครองทรัพย์สินเหล่านั้น ฐานข้อมูลดังกล่าว
สามารถน าไปใช้ในการออกรายงานเพ่ือแสดงผลการจัดเก็บภาษี ผู้ที่ค้างช าระและสามารถแสดงข้อมูล
การช าระภาษีของประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถออกจดหมายติดตามเร่งรัดการช าระ
ภาษีของประชาชน การออกใบเสร็จรับช าระภาษีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีนโยบายก าหนดให้ภาษีประเภทที่
ประสบปัญหาในการจัดเก็บหรือเก็บได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือมีความยุ่งยากในการจัดเก็บ                      
การจัดเก็บต้องน ามารวมเข้ากับภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ประชาชนเต็มใจจ่ายให้หรือจัดเก็บได้สะดวก 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการจูงใจให้ประชาชนมีความเต็มใจในการจ่ายเงินค่าบริการโดยรวมเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
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รวมค่าบริการเข้าด้วยกันเป็นการท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าการจ่ายเงินบริการเพียงครั้งเดียวได้
หลายประเภท วิธีการเช่นนี้มีข้อดีที่เป็นการจูงใจให้ประชาชนยินยอมพร้อมใจจ่ายค่าบริการเพ่ิมมาก
ขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการก าเนินงานด้านจัดเก็บรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องมีนโยบายก าหนดให้มีการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือชุมชน
เข้ารับช่วงด าเนินการจัดเก็บภาษีแทน โดยให้ประชาชนหรือภาคชุมชนด าเนินการตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและ
การตรวจสอบผลการจัดเก็บภาษี ส่วนภาคชุมชนที่เข้ามารับช่วงด าเนินการจัดเก็บภาษีอาจได้รับ
ผลตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามความเหมาะสม ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการมอบหมายให้ภาค
ชุมชนเข้ามาด าเนินการแทน แต่อ านาจตามกฎหมายและความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษียังเป็น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าโดยสมบูรณ์ 

 

5.1.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์เอกสารงบแสดงฐานะทางการเงิน 
       จากการศึกษาค้นคว้าถึงสภาพปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดหว้า ผ่านการวิเคราะห์เอกสารงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า พบว่า  

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาการพ่ึงพาตนเองทางการคลัง กล่าวคือ 
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2554-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีแหล่งรายรับโดยเฉลี่ย จาก
ภาษีที่รัฐจัดสรรให้/แบ่งให้มากที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 63.64 ของรายรับรวมทุกประเภท 
รองลงมา คือ เงินอุดหนุนทั่วไป โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 32.46 ของรายรับรวมทุกประเภท ส่วน
ประเภทรายรับที่ได้น้อยที่สุด คือ ภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 3.91 
ของรายรับรวมทุกประเภท ขณะที่เงินได้จากการก่อหนี้หรือการกู้ยืม กลับไม่ได้สร้างรายรับให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเลย ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งจากสัดส่วนรายรับดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ที่ยัง
ต้องพ่ึงพาทางการคลังจากรัฐส่วนกลางอยู่มาก กล่าวคือ ยังต้องพ่ึงพารายได้จากภาษีที่รัฐจัดสรรให้/
แบ่งให้และเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นหลัก เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะในท้องถิ่น 
ขณะที่รายได้จากภาษีอากรที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าจัดเก็บเองกลับไม่สามารถที่จะพ่ึงพา
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการบริการสาธารณะในท้องถิ่นได้เท่าใดนัก 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า มีปัญหาการขาดเสถียรภาพและความ
เจริญก้าวหน้าของรายได้ที่จัดเก็บเอง กล่าวคือ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2554-2558) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดหว้ามีแหล่งรายรับที่จัดเก็บเองโดยเฉลี่ย จากรายได้จากหมวดสาธารณูปโภค/                   
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การพาณิชย์มากที่สุด โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 50.53 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท 
รองลงมา คือ รายได้เบ็ตเตล็ดและรายได้อ่ืน ๆ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.01 ของรายรับที่
จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ รายได้จากทรัพย์สิน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.45 ของ
รายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ภาษีบ ารุงท้องที่ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 10.10 
ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อย
ละ 3.22 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ภาษีป้าย โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
0.87 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท รองลงมา คือ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.82 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท ส่วนประเภทรายรับที่
จัดเก็บเองซึ่งจัดเก็บได้น้อยที่สุด คือ อากรฆ่าสัตว์ ซึ่งสามารถจัดเก็บได้เฉพาะในปีงบประมาณ 2554 
เท่านั้น โดยจัดเก็บได้เพียงร้อยละ 0.08 ของรายรับที่จัดเก็บเองรวมทุกประเภท แต่ในปีงบประมาณ 
2555-2558 อากรฆ่าสัตว์กลับไม่ได้สร้างรายรับให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าเลย นอกจากนี้ 
ยังพบว่า รายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ทรัพย์สิน 
สาธารณูปโภค/การพาณิชย์ และรายได้เบ็ตเตล็ดและรายได้อ่ืน ๆ ไม่ได้มีรายรับที่เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่
กลับมีทั้งเพ่ิมและลดลงสลับกันไปในแต่ละปีหรือบางปี ขณะที่รายได้จากภาษีบ ารุงท้องที่กลับลดลง
ทุกปี ซึ่งลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าการจัดเก็บรายได้ที่
จัดเก็บเองขาดอัตราความเจริญก้าวหน้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการบริการ
สาธารณะในท้องถิ่นได้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้ามีปัญหาการขาดความสมดุลระหว่างรายได้ที่
จัดเก็บเองกับรายจ่าย กล่าวคือ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (2554-2558) องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า
ต้องเผชิญกับรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ขณะที่รายได้ที่จัดเก็บเองแม้จะมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น แต่ก็ยังเป็น
สัดส่วนที่น้อยมากกับรายจ่าย โดยรายได้ที่จัดเก็บเองมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 4.04 ของรายจ่าย                  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าประสบปัญหาภาวะการขาดดุลระหว่างรายได้ที่
จัดเก็บเองกับรายจ่ายที่ต้องเพ่ิมขึ้นตามภารกิจการบริการสาธารณะในท้องถิ่นที่นับวันจะมีมากขึ้น
เรื่อย ๆ 

ดังนั้น จากปัญหาการพ่ึงพาตนเองทางการคลัง การขาดเสถียรภาพและความ
เจริญก้าวหน้าของรายได้ที่จัดเก็บเอง การขาดความสมดุลระหว่างรายได้ที่จัดเก็บเองกับรายจ่าย 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าต้องเร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางวิชาการ อาทิ 
มหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น เพ่ือค้นคว้าวิจัยถึงปัญหาต้นตอและหาแนวทางการพัฒนา
ด้านการคลังอย่างเร่งด่วน 
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5.2 ข้อจ ากัดของการวิจัย 
 

1. ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการวิจัย กล่าวคือ งานวิจัยชิ้นนี้ศึกษาผ่านผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ 3 กลุ่ม เท่านั้น คือ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มสมาชิกสภา กลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ประจ าฝ่าย
งาน ซึ่งด้วยข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงไม่สามารถศึกษากลุ่มอ่ืน ๆ ในฐานะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกองค์กรเพ่ิมเติมได้ อาทิ กลุ่มผู้เสียภาษีทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาค
ประชาชน ตลอดจนความคิดเห็นของกลุ่มนักวิชาการในท้องถิ่น ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งอธิบายบท
สะท้อนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรเท่านั้น 
 2. ข้อจ ากัดในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคลังของ
ฝ่ายบริหารและการท างานด้านการพิจารณานโยบายด้านการคลังของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดหว้า กล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการงานด้านการคลังของฝ่ายบริหาร และในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองของฝ่ายสภาใน
กระบวนการนโยบายด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้าได้อย่างครบถ้วน เนื่องจาก
อาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งเป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
การเมืองภายในองค์กรด้วย จึงท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถลงรายละเอียดในเชิงลึกด้านการเมืองในการ
ท างานของฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาได้ลึกเท่าใดนัก 
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อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์: องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 2554-2558. 
. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561.องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์: องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 2559. 

เอนก เหล่าธรรมทัศน์ . แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน: สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็น รากฐานของ
ประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557. 

 
บทความวารสาร 

 
อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี. “ปัญหาการคลังท้องถิ่นไทย: บทสะท้อนจากมุมมองของผู้บริหารเทศบาล”.

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีที่ 19, ฉ. 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2555). 

 
งานวิจัย 

 
ฉัตรชัย สมวัธน์.ว่าที่ร้อยตรี. “นโยบายการกระจายอานาจการคลัง: ศึกษาเฉพาะกรณีความสามารถ

ในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,                   
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2542. 

ดาวทอง พระวิจิตต์. “การบริหารการคลังท้องถิ่น: ศึกษากรณีจัดเก็บรายได้เทศบาลต าบลลาดหญ้า 
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.” รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554. 

นภดล บุญมา. “ปัญหาการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. 

บุญเกื้อ บุญเกิด. “การบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:  ศึกษากรณี                     
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,                       
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 
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ประภารัตน์ สท้านวัตร. “การคลังท้องถิ่นและปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการเสียภาษีของประชาชนใน
เขตเทศบาลนครสวรรค์ .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ,  คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. 

ปิยธิดา โคกโพธิ์ .  “ปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลนิคมค าสร้อย. ”                    
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 
2555. 

รัชดาภรณ์ เรืองช่อ. “ธุรกิจการท่องเที่ยวถิ่นผู้ไทย: กรณีศึกษาหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโคกโก่ง 
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ .” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต,             
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545. 

เสกสรร โกสีย์เดชาพันธ์. “กระบวนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาการ
จัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย.” ภาคนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. 

อรจิรา คงค า. “วินัยการคลังกับการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น ศึกษากรณีเทศบาลต าบลในเขต
จังหวัดสกลนคร,” รายงานการศึกษาอิสระปริญญามหาบัณฑิต , สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิน่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของแก่น, 2553. 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า อ าเภอกุชินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ . “โครงสร้างส่วนราชการ                 

สั งกัดองค์การบริหารส่ วนต าบลกุดหว้ า  อ า เภอกุชินารายณ์ จั งหวัดกาฬสินธุ์ . ” 
http: / / www. kudwa. go. th/ index. php?name= page&file= page&op= structure             
(สืบค้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559). 

 
สัมภาษณ์ 
 
เกศรี เขจรเจิม. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 พฤศจิกายน                          

2559. 
ไทย ไชยหนองแข้. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว,องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 พฤศจิกายน           

2559. 
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พัชรี สุพร. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 พฤศจิกายน                                        
2559. 

ภัสกร อินไชยา. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 14 พฤศจิกายน
2559. 

ภิรมย์ อุทรักษ์. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา  ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน                                   
2559. 

มณฑา อักษรวิลัย. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า , 14                    
พฤศจิกายน 2559. 

ระพีพร วิเศษศรี. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 7 พฤศจิกายน
2559. 

เรียนพร อุทรังษ.์ สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 พฤศจิกายน
2559. 

วีระศักดิ์ วิเศษศรี . สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า , 14 
พฤศจิกายน 2559. 

สมศักดิ์ ศรีแพ. สัมภาษณ์โดย สุจิตรา ภูลายขาว, องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า, 8 พฤศจิกายน                                         
2559. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แนวค าถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ประเด็นเก่ียวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
หว้าทีเ่กิดจากผลกระทบภายนอกองค์กร มีแนวค าถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

  1) มปีัญหาด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างไร 

  2) มปีัญหาด้านการเมืองเรื่องผลประโยชน์ท้องถิ่นอย่างไร 

  3) มีปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นอย่างไร 

  4) มปีัญหาด้านความร่วมมือของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างไร 

 ประเด็นเก่ียวกับปัญหาการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
หว้าทีเ่กิดจากผลกระทบภายในองค์กร มีแนวค าถามสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

  1) มีปัญหาด้านบุคลากรอย่างไร 

  2) มีปัญหาด้านงบประมาณอย่างไร 

  3) มีปัญหาด้านการจัดการอย่างไร



Ref. code: 25595803011302UITRef. code: 25595803011302UIT

105 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวสุจิตรา ภูลายขาว 
วันเดือนปีเกิด 23 กันยายน 2529 
ต าแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ประสบการณ์ท างาน 2560 - ปัจจุบัน นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2556 – 2560 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

  

  
 

 




