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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร 

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง 
จังหวัดยะลา 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการ
บริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการนําระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนังจังหวัด
ยะลาประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ คณะผูบริหารสมาชิกและพนักงานขององคการ
บริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จํานวน 40 คน โดยใชวิธีเจาะจง สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก 
คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา 
1) การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ในภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง 
( X =3.48) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานปจจัยสนับสนุน ( X =3.65) 
รองลงมา คือ ดานงบประมาณและสภาพภูมิศาสตร ( X =3.55) และ ดานที่มีคาต่ําสุด คือ ดาน
โครงสรางและระบบงาน ( X =3.25) ตามลําดับ 

2) ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหาร
สวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลาที่ไดจากการวิจัย คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดทําคณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา ขององคการบริหารสวนตําบล ใหความสําคัญกับการ
พัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ทําถนน ไฟฟา ประปา มากกวาการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีฯ
คณะผูบริหาร พนักงานและสมาชิกสภา ขององคการบริหารสวนตําบล ขาดความรู ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโครงสรางองคกรและการจัดระบบงานดานการ
จัดเก็บภาษีของ ขององคการบริหารสวนตําบลไมเชื่อตอการจัดทําแผนที่ภาษีการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน จะสงผลกระทบตอฐานเสียงทางการเมืองของฝายการเมืองขององคการบริหาร
สวนตําบล 

3) ขอเสนอแนะแนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนังจังหวัดยะลาที่ไดจากการวิจัย คือ โครงสรางการ
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บริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบล ไมเอื้อตอการจัดทําแผนที่ภาษี ดังนั้น องคการฯ 
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานบางสวนใหมีสภาพคลองมากขึ้น จําเปนตองมีการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทยจะเปนแนวทางและสงเสริมให องคการบริหาร
สวนตําบล จัดทําแผนที่ภาษีฯ เพื่อใหเก็บภาษีไดเพ่ิมขึ้น 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were1) to study the application of tax map 
and assets legislation in the area of  Subdistrict Administrative Organizations, Krong 
Phinang district, Yala province 2) to study the problems and obstacles of the 
application of tax map and assets legislation in the area of  Subdistrict Administrative 
Organizations, Krong Phinang District, Yala Province and 3) to propose the guidelines 
for the application of tax map and assets legislation in the area of  Subdistrict 
Administrative Organizations, Krong Phinang District, Yala Province. The samples 
were40 respondentsfrom the executives, members of SAO and personnel of SAOin 
the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala 
province. The tool for data collection was a questionnaire and Statistics used to 
analyze data were percentage, mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows:  
 1) The application of tax map and assets legislation in the area of  
Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province in 
overall was at a moderate level (X =3.48) and when considered  in each aspect 
found that the highest mean was the support factor (X =3.65), followed by the 
budget and geography (X =3.55) and the least was the structure and task system          
(X =3.25), respectively. 
 2) The problems and obstacles of the application of tax map and assets 
legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang 
district, Yala province found from this research were the shortage of budget while 
the executives, members of SAO and personnel of SAO set precedence to develop 
the infrastructure such as road, electricity and water supply and they lacked 
knowledge and understanding on the formulation of tax map and assets legislation. 
The organization structure and task system did not conneet to tax collection, and tax 



ง 
 

map and expected that it had negative impacts on the political base of local 
politicians in SAO. 
 3) The proposed guidelines for the application of tax map and assets 
legislation in the area of Sub-district Administrative Organizations, Krong Phinang 
district, Yala province was that they should improve partial task system to be more 
flexible, andthey should study the law and standard procedure under the ministry of 
interior in order to enhance the opportunities of tax map and tax collection. 
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บทที่  1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลในป พ.ศ.

2537 แลว ประเทศไทยมีหนวยบริหารราชการทองถิ่นรูปแบบใหม ซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดครอบคลุมพื้นที่

ชุมชนชนบททั่วประเทศไทยเรียกวา องคการบริหารสวนตําบล โดยปจจุบันทั่วประเทศไทยมีจํานวน 

6,739 แหง จึงอาจกลาวไดวา องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่มีจํานวนมาก

ที่สุดที่มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และวัฒนธรรม มีงบประมาณเปนของตนเอง อีกทั้งยังสามารถออกขอบัญญัติตําบล เพื่อใช

บังคับภายในเขตรับผิดชอบ เทาที่ไมขัดตอกฎหมาย หรืออํานาจหนาที่ของ องคการบริหารสวนตําบล 

อยางไรก็ตาม เมื่อไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได

วางแนวทางสําหรับการกระจายอํานาจ ใหแกองคการบริหารสวนทองถิ่นรูปแบบตางๆ ทั้งในรูปแบบ

การกระจายอํานาจ ดานอํานาจหนาที่การบริหารจัดการและดานงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน โดยเฉพาะในระดับรากหญา และชุมชน ซึ่งถือวาองคการ

บริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใกลชิดชุมชนและเปนรูปแบบการปกครองทองถิ่น

ในระดับฐานราก ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหแก

ทองถิ่น โดยรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 5 วาดวย “แนวนโยบายแหง

รัฐ” ที่กําหนดใหรัฐตองสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกมิติ และรัฐตองกระจายอํานาจให

ทองถิ่น ตามหลักการแหงการปกครองตนเองและตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่นนั้น การ

กํากับดูแลตองทําเทาที่จําเปนตามที่กฎหมายบัญญัติไว ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหลายจึงยอมจะมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงาน

บุคคล การเงินและการคลัง อีกทั้งสามารถจะมีอํานาจหนาที่เปนของตนเองโดยเฉพาะ ซึ่งจาก

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในหมวดนี้จึงเปนที่มาแหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 การบริหารงานการพัฒนาในรูปแบบ 

“องคการบริหารสวนตําบล” ที่รับถายโอนภารกิจตางๆ มา จึงเปนการกระจายอํานาจ การปกครอง

สวนทองถิ่นใหถึงมือประชาชนในตําบล หมูบาน และชนบทที่หางไกล ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล มี

อิสระในการบริหารงาน และเมื่อพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะ

ใหแกชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเพิ่มมากขึ้น องคการบริหารสวนตําบล จึงมีภารกิจ 

บทบาท อํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
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เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามที่กลาวมาเพิ่มขึ้น จึงมีความจําเปน

อยางยิ่ง ที่องคการบริหารสวนตําบล จะตองปรับปรุงเรงพัฒนาขีดความสามารถดานบริหารจัดการ

ตางๆ อาทิ เชน การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา การกําหนดวิสัยทัศน การวางผังตําบล การจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลประจําป แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 5 ป แผน

อัตรากําลัง 3 ป และการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ทั้งนี้เพื่อตอบสนองตอปญหา

ความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

อยางไรก็ตาม องคการบริหารสวนตําบลจะมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองและการ

จัดทําบริการสาธารณะใหแกชุมชนไดหรือไม มากนอยเพียงใดนั้น สวนหนึ่งขึ้นอยูกับขีดสมรรถนะดาน

การคลัง องคการบริหารสวนตําบลเปนสําคัญ แตเปนที่นาสังเกตวา องคการบริหารสวนตําบลใน

ปจจุบันสวนใหญยังมีขีดความสามารถทางการคลังอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้เพราะปญหามาจากหลาย

สาเหตุ เชน มีขอจํากัดในเรื่องแหลงรายไดของทองถิ่น หรือแมองคการบริหารสวนตําบลบางแหงจะมี

รายไดจํานวนมาก แตก็มีขีดความสามารถจํากัดในการบริหารจัดการทางการคลังดวย ไมมีบุคลากรที่

มีความรูหรือประสบการณในเรื่องนี้อยางแทจริง และพอเพียง นอกจากนั้นยังปรากฏวาบรรดา 

กฎระเบียบ กฎหมายดานการเงิน การคลังและบัญชี ที่ออกโดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจํานวน

มากยังไมเกื้อกูล หรือเปดโอกาสใหองคการบริหารสวนตําบลใชดุลพินิจหรือตัดสินใจดําเนินกิจกรรม

ตางๆ ไดโดยอิสระ หากแตจะตองปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของรัฐบาลในสวนกลางอยางเครงครัด 

เปนตน จากที่กลาวมาขางตนลวนมีสวนทําใหศักยภาพทางการคลังของ องคการบริหารสวนตําบลไม

พัฒนาเทาที่ควร การพัฒนาขีดความสามารถทางการคลังขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต ยัง

เปนเรื่องเลื่อนลอยไรเปาหมาย และมักจะเนนในเรื่องการเพิ่มรายไดใหแกทองถิ่นเพียงดานเดียว

เทานั้น (จรัส  สุวรรณมาลา, 2542) 

 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีใหทองถิ่นใหมากขึ้นนั้น ยอมจะเปนภาพสะทอนของ

ศักยภาพทางการคลังที่มั่งคง องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมาย 

ระเบียบ และหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยใหอํานาจในการจัดเก็บภาษีทองถิ่นของตนเองและรัฐ

เก็บแลวแบงใหและจากเงินอุดหนุน 

 แตจากการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีปญหา คือความสามารถในการ

จัดหารายไดอยูในระดับต่ํา กลาวคือ (เรืองโรจน  จอมสืบ, 2546) 

 จัดเก็บภาษีเอง 12% 

 รัฐเก็บแบงให  44% 

 เงินอุดหนุน   44% 

ซึ่งสอดคลองกับรายงานเบื้องตนของผลการศึกษาเรื่อง บูรณาการการปกครองทองถิ่นของ

พรรคไทยรักไทย (2545) ดังตารางตอไปนี ้
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ตารางที่ 1.1 แสดงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2545 

 

รายได จํานวน 

(ลานบาท) 

รอยละของ

รายไดรวม 

รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง 21,084 12 

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวแบงให 77,492 44 

รายไดลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาล 77,273 44 

รวม 175,850 100 

 

ที่มา: รายงานเบื้องตนผลการศึกษาเรื่อง บุราณการการปกครองทองถิ่น พรรคไทยรักไทย (2547) 

 

 จะเห็นไดวารายไดทองถิ่นจัดเก็บเองมเีพียงรอยละ 12  ซึ่งถือวาจัดเก็บรายไดนอย เกิดจาก

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม จากการมีฐานภาษีแคบ เพราะ

ประชาชนสวนใหญในเขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล มีรายไดนอย และ องคการบริหารสวน

ตําบล ยังมีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ไมไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางเต็มที่ 

ขาดการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน รวมทั้ง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการจัดเก็บรายไดไมเพียงพอ 

(อุบล  ยะไวทย, 2547) 

 เมื่อพิจารณาในสวนขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงรับรูถึงปญหาและความตองการของประชาชนใน

ระดับตําบลซึ่งนับวันจะมีความหลากหลาย และมีความตองการเพิ่มขึ้น ในการพัฒนาและจัดบริการ

สาธารณะตางๆ ตลอดจนภารกิจถายโอนจากสวนกลาง ทําใหองคการบริหารสวนตําบล ตองใชเงิน

งบประมาณจํานวนเพิ่มขึ้นการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวน

ตําบล โดยไมพึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพียงอยางเดียว จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพ

ทางดานการคลัง ขององคการบริหารสวนตําบลใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่องคการบริหารสวน

จังหวัด ไดมอบงานการจัดเก็บภาษีในระดับตําบลใหองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตอ มี

องคการบริหารสวนตําบลจํานวนมาก ไมไดมีการปรับปรุงขอมูลการจัดเก็บภาษีใหเปนปจจุบัน และ

ยังคงใชขอมูลเดิม เชน ขอมูลชื่อผูครอบครองกรรมสิทธิ์จํานวนแปลงในการเสียภาษี อัตราในการเสีย

ภาษี ลักษณะการใชประโยชนพื้นที่ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ทําใหองคการบริหารสวนตําบล จัดเก็บภาษีไดนอย

ไมทั่วถึงและเปนธรรมแกผูเสียภาษี ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะสงเสริมใหองคการบริหารสวน

ตําบล พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตางๆ โดยการนําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งเปนระบบการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินในเขตพื้นที่มาใชประกอบการ
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จัดเก็บภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีบํารุง ทองที่ ภาษีปาย และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ

กิจการคาตางๆ ซึ่งปรากฏวา องคการบริหารสวนตําบล ที่ไดจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

แลว สามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นเปนที่นาพอใจ รวมทั้งไดนําขอมูลที่มีอยูไปใชประกอบการบริหาร

โครงการพัฒนาดานสาธารณูปโภคและภารกิจดานอ่ืนๆอยางไดผลดีดวย 

 

ตารางที่  1.2 แสดงการเปรียบเทียบผลการจัดเก็บรายไดตั้งแตป พ.ศ. 2552 - 2554 ของ 

องคการบริหารสวนตําบล หวยกระทิง 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

ประเภทภาษ ี

 

จํานวนเงินรายไดป พ.ศ. 2552 - 

2554 

เพิ่มขึ้นจากป 

พ.ศ. 2552 

คิดเปน % 

พ.ศ.  

2552 

พ.ศ. 

2553 

พ.ศ. 

2554 

เพิ่มขึ้น 

ป53 

เพิ่มขึ้นป

54 

1. ภาษีบํารุงทองที่ 49,084.57 47,128.17 53,939.11 -3.9% 11.45% 

 

ที่มา: รายงานการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบล หวยกระทิง 

(2554) 

 จะเห็นไดวาองคการบริหารสวนตําบล ที่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเพิ่มรายไดในการจัดเก็บภาษีตางๆ ใหกับองคการบริหารสวนตําบล แตก็มีองคการ

บริหารสวนตําบลจํานวนมาก รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จํานวน 4 แหง ที่

ไมไดจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน สาเหตุอาจเกิดจากดานงบประมาณ ที่ตองใชจํานวนมาก 

บุคลากรที่ขาดความรูความเขาใจที่แทจริง หรือผลกระทบดานความมั่งคงของการเมืองทองถิ่น อะไร

เปนปญหาและอุปสรรค ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

อําเภอกรงปนัง ขอสันนิษฐานขางตนเปนจริงหรือไม องคการบริหารสวนตําบลทั้ง 4 แหง ไมสามารถ

คาดการณการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินสําเร็จ ดังนั้นผูศึกษาในฐานะที่เปนพนักงานสวน

ตําบลปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบล จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 4 แหง ประกอบไปดวย      

1) องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 2) องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง 3) องคการบริหาร

สวนตําบลสะเอะ และ 4) องคการบริหารสวนตําบลปุโรง 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรใน

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ

องคการบริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการแกปญหาอุปสรรค และการนําระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นทีอ่งคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนัง 

 

1.3 กรอบแนวคิด 

 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.4 สมมติฐานการศึกษา 

 ในการศึกษาการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บภาษีของ

องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง จังหวัดยะลา มีสมมติฐาน ดังนี้ 

 1) เพศที่แตกตางกันมีความเห็นตอการนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง แตกตางกัน 

 2) อายุที่แตกตางกันมีความเห็นตอการนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน

พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง แตกตางกัน 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ตําแหนงงาน 
 

 

การจัดนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มา
ใชพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ
กรงปนัง จังหวัดยะลา ดังนี้ 
1. โครงสรางองคกรและระบบงานจัดเก็บภาษี
ของ อบต. 
2. ขบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน 
3. ปจจัยสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 
4. งบประมาณ และสภาพภูมิศาสตร 
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 3) ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความเห็นตอการนําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง แตกตางกัน 

 4) ระดับตําแหนงที่แตกตางกันมีความเห็นตอการนําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง แตกตางกัน 

 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ คณะผูบริหารองคการบริการสวนตําบล สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จํานวน 4 แหง คือ  

  1) องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 

  2) องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง 

  3) องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ 

  4) องคการบริหารสวนตําบลปุโรง 

ขอบเขตดานเนื้อหาศึกษากระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ในเรื่องตอไปนี ้

1) โครงสรางองคกร และระบบงานการจัดเก็บภาษีของ อบต. 

2) ขบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

3) ปจจัยสนับสนุนการจัดเก็บภาษี 

4) ปญหาอุปสรรคในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในองคการ

บริหารสวนตําบล 

 

1.6 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย  

 องคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง องคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้ งขึ้น ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และตามประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในราชกิจจานุเบกษานั้นใหระบุชื่อและขอบเขตขององคการบริหารสวนตําบล

ไวดวย มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถิ่น 

 แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน หมายถึง ระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและการใช

ประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสิน ไดแก ที่ดิน โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ปาย และการประกอบ

กิจการคาตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ซึ่งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 ภาษี หมายถึง ภาษีที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง ประกอบดวย ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ และอากรฆาสัตว 
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 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคมของทุกป จนถึงวันที่ 30 กันยายนของป

ถัดไป โดยใชป พ.ศ. ถัดไปเปนชื่อป พ.ศ. ของงบประมาณนั้น 

 บุคลากร หมายถึง สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ขององคการบริหารสวนตําบล อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.7.1 เปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกการนําระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนัง 

 1.7.2 เปนขอมูลในการวางแผนปองกันปญหาและอุปสรรคในการนําระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล อําเภอกรงปนัง 

 1.7.3 เปนแนวทางใหผูที่เก่ียวของนําขอมูลไปใชประโยชน หรือปรับปรุงศึกษาเพิ่มเติม แกไข

ขอบกพรอง เพื่อนําไปใชในการดําเนินงานการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลใหมี

ประสิทธิภาพ มากขึ้น 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร 

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ผูศึกษาไดอาศัยทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อใช

เปนกรอบในการศึกษา ดังนี้ 

 2.1 แนวความคิดเก่ียวกับรายไดของทองถิ่น 

 2.2 แนวความคิดในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชกับการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล 

2.4 แนวความคิดเก่ียวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับรายไดของทองถิ่น 

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) ไดกลาวไววา เมื่อ

ประชาชนในทองถิ่นตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการสาธารณะหลายประเภทและ

ตองการใหมีคุณภาพดีๆ ประชาชนก็ควรยินดีจายภาษี คาธรรมเนียม คาบริการ ฯลฯ ใหทองถิ่นของ

ตนเองมากขึ้นตามสัดสวนที่เหมาะสม รัฐบาลก็ไมควรไปจํากัดเจตนารมณของทองถิ่น เชนเดียวกัน 

และไดเสนอขั้นตอนการดําเนินงานหลักๆ ในการพัฒนารายไดของทองถิ่น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. คนหา “โอกาส” ในการพัฒนารายได 

  2. กําหนดทางเลือกและมาตรการพัฒนารายได 

3. จัดทําเอกสารขอเสนอการพัฒนารายได 

4. “ผลักดัน” ใหผานกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง 

5. แปลงมาตรการเชิงนโยบายสูการปฏิบัติการ 

6. ประเมินผล และปรับปรุงระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 2.1 แสดงจังหวะกาวของการพัฒนารายได 

 

 การคนหาโอกาสในการพัฒนารายไดโดยการคนหาแหลงรายได ที่นาจะมีโอกาสในการ

พัฒนาและการวิเคราะหชองวางของรายได โดยแหลงรายไดเสริม สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เขตชนบท (อบต.) สวนใหญมีปญหาเรื่องการขาดฐานการจัดเก็บรายไดตามที่กฎหมายกําหนด 

เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่การเกษตร เขตปาสงวน ประชาชนในทองถิ่นมีฐานะยากจนมีที่ดินไว

สําหรับอยูอาศัยและประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง (อาจไมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ถูกตองตามกฎหมาย) 

และไมมีรายไดเปนตัวเงินพอที่จะเสียภาษี ในกรณีเชนนี้ อบต. ควรคนหาโอกาสในการระดม

ทรัพยากรไดอยางนอย 3 แบบ ดังนี้ คือ  

  1) การใชวิธีการดั้งเดิม คือ การลงขัน-ลงแขก การลงขัน - ลงแขก แทนที่จะเริ่มตนดวย

การคนหาแหลงรายไดที่จะพัฒนา วิธีการจัดการแบบลงขัน – ลงแขก จะตองเริ่มตนดวยการคนหา

กิจกรรมท่ีจะตองทํากอน แลวจึงคนหาวิธีการจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากร สําหรับใชในการดําเนิน

กิจกรรมนั้นๆ เชน สมมุติวา อบต. ตองการปรับปรุงระบบคลองสงน้ําขนาดเล็กในชุมชน ในลําดับ

ตอไปก็ตองระดมความเห็นจากประชาชนในชุมชนวา ผูที่ไดประโยชนจากโครงการนี้จะชวยเหลือ “ลง

ขัน-ลงแขก” อะไรกันไดบาง ใครจะชวยแรงงาน สิ่งของ ทรัพยสิน ฯลฯ ก็จดบันทึกกันไว เสร็จแลวจึง

วางแผนดําเนินการและลงมือทํางานกันจริงๆ ในขั้นตอไปดังนี้ เปนตน 

  2) การพัฒนารายไดใหมจากกิจกรรมหรือบริการของทองถิ่น การสรางแหลงรายไดจาก

กิจกรรมหรือบริการของทองถิ่น ทองถิ่นสามารถจัดบริการหรือดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมรายได 

สงเสริมการจางงานใหกับประชาชนในทองถิ่น พรอมกับการสรางรายไดใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นไดเชนเดียวกัน เชน ตําบลหนึ่งมีทุเรียนกวนคุณภาพดี แตไมมีตลาดระบาย อบต. อาจเขาไป

ขั้นที่ 1 คนหา  
“โอกาสในการพัฒนารายได 

ขั้นที่ 2 กําหนดทางเลือกและมาตรการ
การพัฒนารายได 

ขั้นที่ 3 จัดทําเอกสารขอเสนอการ
พัฒนารายได 

ขั้นที่ 6 ประเมินผล และปรับปรุง
ระบบปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 4 “ผลักดัน” ใหผานกระบวนการ
การตัดสินใจทางการเมือง 

ขั้นที่ 5 แปลงมาตรการเชิง
นโยบายไปสูการปฏิบัติการ 
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จัดการดานการตลาด หาผูประกอบการจากภายนอกมาจัดการทําตลาด หรือเปนผูประกอบการดาน

ตลาดเสียเอง ในกรณีนี้ อบต. ก็จะมีรายไดจากการจัดการจํานวนหนึ่ง ในขณะที่ไดสงเสริมรายได

ใหแกประชาชนในทองถิ่นไปพรอมๆ กัน ดังนี้ เปนตน 

  นอกจากดานการตลาดแลว อบต. อาจเลือกดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะเปนเชิง “ธุรกิจ

ชุมชน” ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสรางรายไดของทองถิ่น พรอมๆ กับการสงเสริมอาชีพและรายไดใหแก

ประชาชนในทองถิ่นไปพรอมๆ กัน เชน 

   2.1) ธุรกิจปมน้ํามันชุมชน    

   2.2) กลุมธุรกิจการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในชุมชน 

   2.3) กลุมหัตถกรรม/อุตสาหกรรมชุมชน เชน กลุมโรงสีขาว กลุมแปรรูปอาหาร 

(ทุเรียนกวน ฯลฯ) กลุมปุยชีวภาพ ฯลฯ เปนตน 

   2.4) กองทุนชุมชน กลุมออมทรัพย สหกรณรานคา 

   2.5) ตลาดกลางชุมชน 

  3) การประหยัดหรือลดรายจาย  

  การประหยัดหรือลดรายจาย เปนวิธีหนึ่งของการเพิ่มรายได ถาทองถิ่นไมจายเงิน

ประหยัดรายจายในเรื่องใดๆ ลงได ก็เทากับ ไดชวยใหมีรายไดเหลือจายมากขึ้น และสามารถนําไป

จายในเรื่องที่จําเปนกวาตอไปได (อุบล ยะไวทย, 2547) 

สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2543) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับรายไดของทองถิ่นไวดังนี้ 

  1) รายไดทองถิ่น จากการที่รัฐบาลไดกระจายอํานาจใหทองถิ่นปกครองตนเอง 

สงผลใหการกระจายรายไดใหทองถิ่นที่มีลักษณะเชนเดียวกัน คือรัฐบาลกลางจะเปนผูกําหนดและ

แบงวารายไดประเภทใดบางที่ใหเปนของทองถิ่น และรายไดประเภทใดบาง ที่ยังคงเปนของรัฐบาล

กลาง โดยกําหนดในรูปแบบของกฎหมาย ทั้งที่เปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 

ประกาศกระทรวง รวมถึงระเบียบและขอบังคับตางๆ การกําหนดรายไดใหทองถิ่น จะขึ้นอยูกับปจจัย

หลายประการ อาทิ เชน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจของประเทศ ฐานะทางการคลังของรัฐบาล ความ

พรอมของทองถิ่น การเรียกรองของทองถิ่น รวมทั้งปจจัยทางดานการเมือง 

   2) โครงสรางรายไดของทองถิ่น เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ

บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร มีโครงสรางหรือที่มาของรายไดคลายคลึงกัน 

กลาวคือ 

   2.1) ภาษีอากร ประกอบดวย ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บ (Local Levied Tax) ไดแก 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย และอากรฆาสัตว 
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    2.2) ภาษีและคาธรรมเนียมที่รัฐบาลจัดเก็บเพิ่มเติม (Surcharge Tax) บนฐาน

ภาษีของรัฐบาลกลางแลวนํามาจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ภาษีการพนัน 

    2.3) ภาษีที่รัฐจัดเก็บแลวมอบใหเปนรายไดทองถิ่นทั้งจํานวน (Revenue 

Transfer) ไดแก ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน 

    2.4) คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับ 

    2.5) รายไดจากทรัพยสิน 

    2.6) รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 

    2.7) รายไดเบ็ดเตล็ด เชน เงินอุทิศ เปนตน 

    2.8) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

    2.9) เงินกู 

 สําหรับองคการบริหารสวนตําบล นอกเหนือจากรายไดที่กลาวมาขางตน ยังมีรายได

ประเภทอื่นอีก ไดแก คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน เกี่ยวกับสังหาริมทรัพยตาม

ประมวลกฎหมายที่ดิน 

  - รายไดจากทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก อากรรังนกอีแอน คาธรรมเนียมน้ําบาดาล 

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม เงินอากรประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร การประมง 

คาภาคหลวงปาไม คาภาคหลวงแร และคาภาคหลวงปโตรเลียม 

  - เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาต ิ

 3) รายไดจากภาษีอากรขององคการบริหารสวนตําบล 

 เมื่อพิจารณาถึง ลักษณะวิธีการจัดเก็บและลักษณะแหงการไดมา แลวอาจแยกภาษีอากร 

ในหัวขอนี้ไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

  1) ลักษณะท่ี 1 ภาษีอากรที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และเปนรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลทั้งจํานวน ไดแก ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปายและ

อากรฆาสัตว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

   - ภาษีบํารุงทองท่ี เปนภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคล หรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดิน ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน 

ภาษีบํารุงทองที่ที่เรียกเก็บจากที่ดิน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลนั้น 

   - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ กับ

ที่ดิน ซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น โดยสามารถเรียกเก็บไดในอัตรารอยละ 12.5 

บาท ของคารายป (คารายปหมายความวา จํานวนเงินซึ่งทรัพยสินนั้นสมควรใหเชาไดในปหนึ่งๆ) ภาษี
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โรงเรือนและที่ดิน ที่เรียกเก็บจากโรงเรือนและที่ดิน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนรายได

ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 

   - ภาษีปาย เปนภาษีที่เรียกเก็บจากปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการ

ประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่น เพ่ือหารายไดหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได

ไมวาจะไดแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือ

ทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น ภาษีปายที่เรียกเก็บในเขตองคการบริหารสวนตําบล ใหเปนรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลนั้น 

    - อากรฆาสัตว เปนสวนที่เรียกเก็บจาก การนําสัตวเขามาฆาในโรงฆาสัตว ซึ่งไดจัด

ใหมีขึ้นอยางถูกตองตามกฎหมาย อากรฆาสัตวและผลประโยชนอื่นเนื่องในการฆาสัตวในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น 

  2) ลักษณะที่ 2 ภาษีที่สวนกลางจัดเก็บเพิ่ม จากอัตราที่รัฐจัดเก็บแลวจัดสรรให

องคการบริหารสวนตําบล ไดแก ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 มาตรา 76 ระบุไววา “องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเก็บภาษีอากร

และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบ ของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง

หรือทุกประเภท คือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามประมวลรัษฎากรซึ่งสถานประกอบการตั้งอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบล 

   คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา ตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานสุราตั้งอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบล 

   คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่งสถานที่

เลนการพนันอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล” 

    - ภาษีมูลคาเพิ่ม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 

2537 มาตรา 80 ระบุไววา องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบังคับตําบลเพื่อเรียกเก็บ

ภาษีมูลคาเพิ่มโดยกําหนดใหเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มขึ้น จากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

ดังตอไปนี ้

    1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตรารอยละศูนยให

องคการบริหารสวนตําบลเก็บในอัตรารอยละศูนย 

     2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ในอัตราอื่นใหองคการ

บริหารสวนตําบลเก็บหนึ่งในเกา ของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
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  - ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต เปนภาษีที่สวนกลางเรียกเก็บแลวจัดสรรสงมอบเงิน

รายไดจํานวนภาษีดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหกระทรวงมหาดไทยจัดสรรใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลอีกตอหนึ่ง 

 3) ลักษณะที่ 3 ภาษีที่สวนกลางจัดเก็บมอบใหทองถิ่นทั้งจํานวนมีอยูเพียงประเภท

เดียว คือ ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

    - ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต กฎหมายกําหนดไววา ภาษีและคาธรรมเนียม

รถยนตและลอเลื่อนที่จัดเก็บคาธรรมเนียมรถยนตไดในจังหวัดใด ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนั้นรอยละ 10 ถาจังหวัดใดมีองคการบริหารสวนตําบลหลายแหงใหแบงใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลเทาๆ กัน 

 รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

  1) รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลหารายไดจากทรัพยสินของตนเอง โดยใหถือเปนรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลทั้งจํานวนการที่องคการบริหารสวนตําบลจะมีรายไดจากทรัพยสินมากหรือ

นอย ขึ้นอยูกับความสามารถบริหารจัดการทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลแตละแหง  

  เมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 พบวาองคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากทรัพยสินโดยวิธี

ดังตอไปนี ้

    1.1) คาเชาที่ดิน 

    1.2) คาเชาอาคารสถานที่ เชน ตึกแถว อาคารพาณิชย 

     1.3) พันธบัตรหรือเงินกู หรือเงินฝาก เชนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ดอกเบี้ย

เงินกู ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล เปนตน 

  2) รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลหารายไดจากสาธารณูปโภค และเมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2541 พบวารายได

จากสาธารณูปโภค ไดแก รายไดจากกิจการน้ําประปาและน้ําบาดาล 

   3) รายไดเก่ียวกับกิจการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลหารายไดเกี่ยวกับกิจการพาณิชย และเมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยวาดวยการงบประมาณองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2541 พบวารายไดเกี่ยวกับ

กิจการพาณิชยมีแหลงรายได ดังตอไปนี ้

    3.1) กิจการตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 

   3.2) กิจการเก็บขนและกําจัดขยะ 

    3.3) กิจการการทองเที่ยว 

   4) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ 

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนด

บรรดาคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม และคาปรับ เนื่องในกิจการซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดรับ

มอบหมายใหเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย มีอํานาจหนาที่อนุมัติใหดําเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รายไดที่เกิดจากคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล

นั้น สําหรับรูปแบบการจัดเก็บรายไดประเภทนี้อาจแบงเปน 2 แบบ ดังนี้ 

     4.1) แบบที่ 1 องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง รายไดที่จัดเก็บจะเปน

ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด เมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

วิธีการงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2541 พบวามีที่มาของรายไดดังตอไปนี ้ 

   4.1.1) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว และโรงฆาสัตว 

   4.1.2) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตว และจําหนาย

เนื้อสัตว 

   4.1.3) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น 

   4.1.4) คาธรรมเนียมและคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

   4.1.5) คาใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข 

     4.2) แบบที่ 2 สวนกลางเปนผูจัดเก็บแลวสงมอบใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลทั้งจํานวนหลังหักคาใชจาย หรือสวนแบงในการจัดเก็บแลวพบวา มีที่มาของรายได ดังตอไปนี ้

   4.2.1) คาปรับจราจร 

   4.2.2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 

   4.2.3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุรา 

  5) รายไดจากเงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหองคการบริหารสวนตําบล 

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลอาจมีรายไดจากเงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศใหกับองคการบริหารสวน

ตําบลและเมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2538 พบวาเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหองคการบริหารสวนตําบลนั้น หากมี
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เงื่อนไขหรือภาระติดพัน จะรับพัสดุหรือสิทธินั้นไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 

   6) รายไดอื่น ตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐจัดสรรให 

   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจากเงินที่รัฐบาล หรือหนวยงานของรัฐจัดสรรใหบางสวนภายในเขต

พื้นที่จังหวัดเดียวกันกับพื้นที่ท่ีจัดเก็บภาษี ไดดังตอไปนี้ 

 6.1) คาภาคหลวงแร ตามกฎหมายวาดวยแร 

 6.2) คาภาคหลวงปโตรเลียม ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม 

   7) เงินอุดหนุน จากหนวยงานรัฐบาล 

   เปนเงินชวยเหลือที่สวนกลางจัดสรรแบงใหแกองคการบริหารสวนตําบลในการ

บริหารงานตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้สวนกลางอาจจะกําหนดเงื่อนไขหรือไมกําหนด

เงื่อนไขในการใชจายงบประมาณนี้แลวแตกรณี และเงินอุดหนุนี้เปนการใหเปลาโดยไมกูยืมหรือสงใช

คืน เมื่อพิจารณาประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2541 สามารจําแนกประเภทเงินอุดหนุนได 2 ประเภทดังนี้ 

    7.1) เงินอุดหนุนทั่วไป คือ เงินอุดหนุนที่สวนกลางจัดสรรใหกับองคการ

บริหารสวนตําบลโดยไมมีเงื่อนไขระบุใหองคการบริหารสวนตําบลตองใชเงินอุดหนุนนี้ เพื่อจัดทํา

บริการอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะเจาะจง 

     7.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ คือ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรแบงปนใหองคการ

บริหารสวนตําบล โดยมีเงื่อนไขระบุใหองคการบริหารสวนตําบลจะตองจัดทําบริการสาธารณะหรือ

ดําเนินอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น 

     จะเห็นไดวาหมวดเงินรายไดเงินอุดหนุนนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะไดรับ

การจัดสรรมากหรือนอย ยอมขึ้นอยูกับการพิจารณาจากสวนกลาง ตามหลักเกณฑท่ีไดกําหนดไว อาท ิ

จํานวนประชากร จํานวนพื้นที่ เงินรายไดจากภาษีอากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 

2545 องคการบริหารสวนตําบลที่มีรายไดจากภาษีอากรนอย จะไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปมากเปนพิเศษ 

ซึ่งเมื่อรวมกับภาษีเงินไดจากภาษีอากร และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับเขาดวยกันแลว องคการบริหาร

สวนตําบลทุกแหงจะมีรายไดไมต่ํากวา 4,000,000.- บาท 

   8) รายไดอ่ืนๆ 

  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดให

องคการบริหารสวนตําบล อาจมีรายไดตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนเงินรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบล โดยมีหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับกฎหมายดังกลาวเปนผูจัดเก็บเงินที่จัดเก็บไดในเขต

องคการบริหารสวนตําบลใด ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ดังตอไปนี ้
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     1) คาธรรมเนียมคากฎหมายวาดวยน้ําบาดาล 

     2) เงินอากร ประทานบัตร ใบอนุญาต และอาชญาบัตร ตามกฎหมายวาดวย

การประมง 

     3) คาภาคหลวงและคาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยปาไม 

     4) คาธรรมเนียมในการจดสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

     5) เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 

 

2.2 แนวความคิดในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บรายได ของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2.2.1 แนวคิดเรื่อง การพัฒนารายได 

  เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2541) ไดกลาวไววา รัฐบาลมีหนาที่สําคัญอีกประการ

หนึ่ง คือหนาที่ในการกระจายรายไดและความมั่นค่ังของสังคม นั่นคือจะตองพิจารณาวาประชาชนทุก

คนหรือทุกกลุมควรจะไดมีโอกาสบริโภคสินคาและบริการตางๆ มากนอยแคไหนโดยผานวิธีการ

จําหนายจายแจกอยางไร โดยมีหลายมาตรการในการพิจารณา เปนตนวามาตรการทางการคลังที่

อาจจะนํามาใชในการกระจายรายได ในการจัดสรรระบบการกระจายรายไดของสังคมใหมนั้นรัฐบาล

สามารถใชมาตรการดานการคลัง โดยทางการกําหนดนโยบายหรือมาตรการในดานการหารายไดของ

รัฐบาล ซึ่งอาจพิจารณาโดยยอดังตอไปนี้ 

   มาตรการทางดานรายไดรัฐบาลสามารถที่จะเลือกใชมาตรการเกี่ยวกับการหารายได

เพื่อที่จะลดฐานะความแตกตางของประชาชน ใหนอยลงในการหารายได หรือเก็บภาษีเพื่อนําเงินมา

ใชจายในกิจการตางๆ ของรัฐบาลนั้น รัฐบาลจะพยายามจัดเก็บตามความสามารถของผูเสียภาษี 

กลาวคือ คนที่มีฐานะหรือรายไดสูง จะเสียภาษีในอัตราที่สูงกวา คนที่มีฐานะหรือคนที่มีรายไดต่ํากวา 

ซึ่งรัฐบาลจะจัดเก็บภาษีในรูปแบบตางๆ กัน ดังจะพิจารณาไดจากตัวอยางดังตอไปนี ้

   1) รัฐบาลอาจจะทําการจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา (Progressive Tax) แลวนําเงิน

ภาษีดังกลาวมาจัดสรร “สินคาสาธารณะ” ลักษณะการดังกลาวจัดไดวาเปนวิธีการกระจายรายได

อยางหนึ่ง ทั้งนี้เพราะวาการบริการหรือสินคาสาธารณะนั้น เมื่อผลิตขึ้นมาแลวทุกคนจะไดใชกันอยาง

เทาเทียมกัน สวนคาใชจายในการผลิตการบริการนั้น 

   2) รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีตามฐานนะของผูเสียภาษี รัฐบาลอาจจะนําการจัดเก็บภาษี

แบบทั่วไป (General Tax) แลวนําเงินภาษีดังกลาวมาจัดสรรการบริการที่มีประโยชนสวนใหญแกผูมี

รายไดนอยเพื่อชวยใหความแตกตางในการกระจายรายได ของสังคมมีนอยลง 

   พนม ทินกร ณ อยุธยา (2534) กลาววา การกระจายอํานาจยุคโลกาภาวัฒนนั้น มี

นักวิเคราะหการเงินการคลังภาครัฐหลายคน ยึดถือแนวคิดที่วา รัฐบาลระดับใด (รัฐบาลระดับชาติ 
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รัฐบาลระดับทองถิ่น) เก็บภาษีอากรไดเทาใดก็ใหถือเปนรายไดของรัฐบาลระดับนั้น เชน ระดับชาติ

เก็บภาษีศุลกากร ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ฯลฯ ก็ถือ

เปนรายไดของรัฐบาลระดับชาติ และไมใชของรัฐบาลทองถิ่น ซึ่งรัฐบาลระดับชาติสามารถนําไปใช

จายในกิจกรรมของรัฐบาลเทานั้น สวนรัฐบาลทองถ่ินจะจัดทํากิจกรรมอะไรก็ตองหาเงินมาใชเอง (คือ

ตองเก็บภาษีมาใชจายเอง) จะหวังพึ่งภาษีที่รัฐบาลกลางก็ยอมไมถูกตอง 

   เรื่องนี้รับวาเปนความเขาใจผิดในการบริหารงานคลังภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ยุคของระบบเศรษฐกิจโลกาภิวัตน รัฐบาลทุกระดับจะตองบริหารระบบเศรษฐกิจและจัดการทางการ

คลังรวมกัน เพื่อใหระบบเศรษฐกิจของประเทศและชุมชนยอยสามารถปรับตัวเขาสูระบบเศรษฐกิจ

โลกได การใชวิธีแบงเขาแบงเรา ตางคนตางทําดังเชนที่เคยปฏิบัติมาแตกอนนั้น ยอมไมสามารถกาว

ทันโลก 

   แนวความคิดที่ถูกตองนั้น ควรแยกเรื่องการกระจายอํานาจทางการเมืองการ

ปกครองออกจากเรื่องการบริหารการจัดเก็บภาษีใหชัดเจน เพราะสองเรื่องนี้ไมจําเปนตองไปดวยกัน

ไดในทุกกรณี ในการวางระบบการบริหารการจัดเก็บภาษี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการแบงหนาที่ในการ

จัดเก็บภาษีระหวางรัฐบาลกับรัฐบาลทองถิ่น นั้นจะตองคํานึ่งความสะดวก ความเปนธรรม ความ

ประหยัด และมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี นอกจากนั้นภาษีบางประเภทยังอาจถูกใชเปน

เครื่องมือในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เชน สงเสริมการลงทุน สงเสริมการสงออก 

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ในขณะที่ภาษีประเภทเดียวกันนี้ เปนเครื่องมือหารายไดเขารัฐไป

พรอมๆ กัน ดังนั้น ภาษีบางชนิดจึงตองใชรัฐบาลระดับชาติเปนผูจัดเก็บ รัฐบาลระดับทองถิ่นเก็บ

ไมได เพราะจะเกิดความยุงยากและมีปญหาหลายอยางตามมา ในทํานองเดียวกันอาจมีภาษี บาง

ประเภทที่หนวยการปกครองทองถิ่น สามารถจัดเก็บไดผลดีกวา ประหยัดกวา และถูกตองมากกวาให

รัฐบาลกลางจัดเก็บ 

   แตเงินที่ไดจากการจัดเก็บภาษีอากรทั่วไป (General Tax) ไมวารัฐบาลระดับไหน

เปนผูจัดเก็บควรถือเปนรายไดของรัฐทั้งสิ้น เงินเหลานี้มาจากแหลงเดียวกัน คือ จากประชาชนใน

ทองถิ่นตางๆ ซึ่งเปนผูรับภาระภาษี (ยกเวนภาษีบางประเภทที่สามารถผลักภาระไปยังผูบริโภคใน

ตางประเทศ) สวนประเด็นที่วารัฐบาลระดับไหน ควรมีสิทธิที่จะใชใชเงินเหลานี้มากนอยเทาใดนั้น

ยอมขึน้อยูกับภารกิจของรัฐบาลแตละระดับ ที่ไหนมีภารกิจมากก็ตองใชเงินมากตามสัดสวนที่จําเปน 

   อยางไรก็ตาม โดยประเพณีปฏิบัติในนานาประเทศนั้น รัฐบาลมักจะอนุญาตให

ทองถิ่นจัดเก็บภาษีทั่วไปบางประเภท และสามารถนําไปใชจายในการดําเนินกิจกรรมของทองถิ่นได

โดยตรง ซึ่งทําใหทองถิ่นสามารถวางแผนการเงินการคลังของทองถิ่นไดทั้งระบบ (ทั้งดานรายไดและ

รายจาย) นอกจากนั้น รัฐบาลทองถิ่นบางประเทศอาจเก็บภาษีบางประเภทเปนการพิเศษ (Special 

Tax) เชนเก็บภาษีบางประเภทในอัตราสูงกวาทองถิ่นอื่นๆ หรือเก็บภาษีชนิดใหมในบางชวงเวลาหรือ
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อาจจะเก็บเปนการถาวรก็ได รายไดจาก “ภาษีทองถิ่น” เหลานี้ยอมถือเปนรายไดเฉพาะของทองถิ่น

นั้นๆ และถือวาเปนความเสียสละของผูคนในชุมชนนั้นๆ ที่ตองการใหทองถิ่นพัฒนาหรือจัดบริการ

บางประเภทดีหรือมีคุณภาพสูงกวาทองถิ่นอ่ืนๆ จะเอาไปรวมเขาเปนรายไดของรัฐสวนรวมไมได 

2.2.2 แนวความคิดในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชกับการจัดเก็บ

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   กองราชการสวนตําบลและสวนพัฒนารายได กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 

(2545) ไดสรุปแนวคิด หลักการและความเปนมาดังนี ้

  ในอดีตองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารการจัดเก็บภาษีรั่วไหลมาก บุคคลใดไปยื่น

แบบ แสดงรายการเสียภาษีก็เสียไปตลอด บุคคลใดที่เลี่ยงไมยื่นแบบเสียภาษีก็ไมเคยถูกเรงรัดแต

อยางใด หากปใดมีความตองการใชจายเงินรายไดมาเพ่ือการพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

นั้นๆ ก็ขอเพิ่มจากผูที่มาเสียภาษีประจํา ซึงไมเปนธรรมสําหรับผูที่มาเสียภาษีมากนัก จึงเกิด

แนวความคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองพัฒนาการบริหารการจัดเก็บรายไดเสียใหมจาก

การจัดเก็บรายไดในอดีตที่ขึ้นอยูกับผูยื่นรายการทรัพยสิน เพื่อเสียภาษีมาเปนการจัดเก็บรายไดที่

ฐานขอมูลทรัพยสินของบุคคลตางๆ ที่เปนระบบ 

  แผนแมบทกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525- 2529 ไดกําหนดแนวทางนํา

ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชปรับปรุงประสิทธิภาพทางดานการคลัง กรมการ

ปกครองในฐานะหนวยงานรับผิดชอบ ไดขอรับการสนับสนุนเงินกูจากธนาคารโลก จํานวน 31 ลาน

บาทเศษ ดําเนินการทดลองในเทศบาลเปาหมาย จํานวน 10 แหง ในระหวางป พ.ศ. 2526 - 2527 

โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สํานักงานกลางประเมิน

ราคาทรัพยสิน กรมที่ดิน ผลดําเนินการประสบความสําเร็จ กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการไปขยายผล

ไปยังเทศบาลทั่วประเทศและเมืองพัทยาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจนแลวเสร็จทุกแหง 

และนําไปใชประโยชนเปนฐานขอมูลและเครื่องมือในการจัดเก็บรายไดตั้งแตป พ.ศ. 2529 

  นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2536 ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทุกรูปแบบทุกแหง จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ทั้งระบบเอกสารและระบบ

คอมพิวเตอร เพื่อแกไขปญหาทุจริต การเก็บภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

  การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จึงมีวัตถุประสงคเพื่อเปนรากฐานขอมูล

และเปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บ

รายไดใหเกิดความเปนธรรม ถูกตอง และครบถวน 

  ความสําคัญของแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

  สวนพัฒนารายได กรมการปกครอง (2545) ไดกําหนดแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน หมายถึง ระบบการจัดเก็บรวบรวมขอมูลและการใชประโยชนเกี่ยวกับทรัพยสิน ไดแก ที่ดิน



  

19

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ปาย และการประกอบกิจการคาตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข ซึ่งอยู

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเปนฐานขอมูลสําคัญที่รวบรวมขอมูลทรัพยสินของ

ประชาชนทั้งของบุคคลและนิติบุคคลในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก แปลงที่ดินโรงเรือน

หรือสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ปาย และการประกอบกิจการคา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษี

ปายและคาธรรมเนียมใบอนุญาต ตามกฎหมายสาธารณสุข อยางไรก็ตาม องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ควรนําไปใชประโยชนดานการพัฒนาทองถิ่นใหเกิดผล

สนองตอบความตองการของประชาชน 

  การจัดเก็บขอมูลทรัพยสินของบุคคลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

จัดเก็บขอมูลไวในเอกสาร 2 รูปแบบ 

  1) รูปแบบของแผนที่ ซึ่งแสดงลักษณะ รูปราง ที่ตั้ง ขนาดของแปลงที่ดิน โรงเรือน

และสิ่งปลูกสรางอื่นๆ ทั้งหมดที่มีอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในมาตราสวน 1: 1000 

เรียกวาแผนที่ภาษี (ผ.ท.7) แบงเปน 2 ชนดิ  

 - แผนที่ภาษีบํารุงทองที ่

 - แผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

   2) รูปแบบของทะเบียน ซึ่งแสดงรายการทรัพยสินของบุคคลที่เปนเจาของทรัพยสิน

ในหนึ่งราย ขอมูลประกอบดวย ชื่อ - ที่อยูเจาของทรัพยสิน ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ขอมูลเกี่ยวกับ

โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางขอมูลเกี่ยวกับปาย และการประกอบกิจการการคา เรียกวา “ทะเบียน

ทรัพยสิน (พ.ท. 4)” สวน “ทะเบียนคุมผูเสียภาษี (ผ.ท.5)” เปนทะเบียนแสดงรายการเสียภาษีของ

เจาของทรัพยสิน หนึ่งรายในแตละปที่เสียภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ

คาธรรมเนียมฯ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางหรือทั้งหมดเอกสารทั้งสองประเภทจะมีรหัส แปลง

ที่ดิน (LOT)” และ “รหัสชื่อ” เปนตัวเชื่อมระบบเอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดการใชแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินผูใชจําเปนตองควบคูกันไปเสมอ 

  หลักการสําคัญของระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน พนักงานและ

เจาหนาที่จะตองเขาใจระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินในดีเสียกอนวามีหลักการสําคัญที่ควร

ยึดถือไวอยู 2 ประการ คือ 
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   หลักของแปลงที่ดิน จากสมมุติฐานวา สรรพสิ่งทั้งหลายตั้งอยูบนพื้นดินหากสามารถ

รูขอบเขตของผืนดิน ยอมจะสามารถแยกสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นตั้งอยูตําแหนงใด มีอะไรบาง ทรัพยสิน

นั้นนํามาใชประโยชนอยางไร ใครเปนผูครอบครองทรัพยสิน และทรัพยสินนั้นไดมาเม่ือใด 

  หลักเจาของทรัพยสิน จากกฎหมายที่กําหนดใหเจาของทรัพยสินเปนผูเสียภาษีไดแก 

    - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2547 มาตรา 40 

   - พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที ่พ.ศ. 2508 มาตรา 7 และมาตรา 24 

    - พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 มาตรา 7 มาตรา 12 และ มาตรา 18 

    - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เจาของกิจการจะตองยื่นคํารองขอ

ใบอนุญาต 

   ดังนั้น ผูรับผิดชอบการจัดทําและการใชแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจะตองยึด

หลักทั้งสองประการนี้ไว เพื่อใหการปฏิบัติงานจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินไดถูกตองและ

สามารถนําไปใชในการจัดเก็บรายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

1. การเตรียมการ 

2. การจัดทําแผนที่แมบท 

3. การคัดลอกขอมูลที่ดิน 

4. การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

5. การจัดทําแผนที่ภาษ ี

6. การจัดทําทะเบียนทรัพยสินและจัดทําทะเบียนคุมผูชําระภาษ ี

7. การจัดเก็บเอกสารขอมูล 

8. การเตรียมการใช 
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การเตรียมการการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

เขียนโครงการฯ เตรียมสถานที่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุภัณฑ และตั้งศูนยอํานวยการ 

1) จัดทําแผนที่แมบท 

การจัดทําแผนที่แมบท เปนจุดเริ่มตนของการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (รูปแปลง

ที่ดิน) ซึ่งจะตองประสานกับสํานักงานที่ดินจังหวัด และหรือสํานักงานที่ดินอําเภอเพื่อขอถายสําเนา

ระวางแผนที่ระวางรูปถายทางอากาศ ที่ครอบคลุมเขตพื้นที่ปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จึ งตองมี เอกสารประกอบการจัดทําระวางทาบทาม ไดแก พระราชกฤษฎีกา หรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งบรรยายแนวเขตและหลักเขต พรอมกับแผนที่

แนบทาย หรืออาจใชแผนที่ผังเมืองก็ได ทั้งนี้ตองมีมาตราสวนที่ชัดเจนแนนอน แผนที่แมบทจะเปน

แนวทางในการคัดลอกขอมูลที่ดินและเดินสํารวจภาคสนาม ใชมาตราสวน 1: 1,000 

2) การคัดลอกขอมูลที่ดิน 

 การคัดลอกขอมูลที่ดินใช “เลขหนาสํารวจ” ในการวางแผนที่ “เลขที่ดิน” ในระวางรูป

ถายทางอากาศ เพื่อหาขอมูลชื่อเจาของที่ดิน ที่อยู และรายละเอียดของที่ดินแปลงนั้นๆ จากเอกสาร

แฟม สารบบที่ดินไดแก ท.ด.1 ท.ด.13 ร.ว. 9 เปนตน ในสํานักงานที่ดินจังหวัด และหรือสํานักงาน

ที่ดินอําเภอ ขอมูลดังกลาวใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการตรวจสอบเมื่อเดินสํารวจภาคสนาม 

3) การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

การสํารวจขอมูลภาคสนามเปนขั้นตอนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดสงพนักงานออก

สัมภาษณประชาชนที่เปนเจาของทรัพยสินหรือผูครอบครองทรัพยสิน เพื่อเก็บรายละเอียดขอมูล 

เกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง ปาย และการประกอบกิจการคา ในแปลงที่ดินหนึ่ง โดยใช

แผนที่แมบทและขอมูลที่ดินที่จัดทําขึ้นไวเปนพื้นฐานสําหรับการเดินออกภาคสนาม 

4) การจัดทําแผนที่ภาษี 

 การจัดทําแผนที่ภาษี เปนขั้นตอนที่นําแผนที่แมบทที่ผานการสํารวจภาคสนามที่ไดทํา

การปรับปรุงใหเปนตามสภาพขอเท็จจริง ซึ่งบอกถึงขนาดรูปรางของแปลงที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางที่ปรากฏบนแปลงที่ดิน แผนที่ภาษีใชมาตราสวน 1: 1,000 

5) การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน 

 การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือนหรือสิ่งปลูก

สรางปายและการประกอบการคาที่ไดจากการเดินสํารวจภาคสนาม ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองผานการ

ตรวจสอบจากพนักงานทองถิ่นที่รับผิดชอบกอนคัดลอกลงในทะเบียนทรัพยสิน พรอมกับจัดทํา

ทะเบียนคุมผูชําระภาษี เพื่อใหเจาหนาที่ทองถิ่นใชในการจัดเก็บภาษีและเรงรัดติดตาม ใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีรายได เพิ่มขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทําการประเมินภาษีและ
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คาธรรมเนียมไดอยางถูกตองและเปนธรรมทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษีจะตองจัดทํา

บัญชีคุมไวเพื่อตรวจสอบการสูญหาย 

6) การจัดเก็บเอกสารขอมูล 

 เอกสารในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินประกอบดวย แผนที่ภาษี ทะเบียน

ทรัพยสิน ทะเบียนคุมผูชําระภาษี แบบสํารวจขอมูลภาคสนาม และอ่ืนๆ เอกสานเหลานี้มีความสําคัญ

เทาเทียมกันและสัมพันธกันทั้งสิ้น จึงตองจัดเก็บอยางมีระบบ เพื่อประโยชนในการปรับขอมูลและ

นําไปใชในการจัดเก็บรายได 

7) การเตรียมการใช 

 หลังจากจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเสร็จแลว กอนการนําแผนที่ภาษี 

ทะเบียนทรัพยสินและทะเบียนคุมผูชําระภาษีไปใชจัดเก็บภาษี ใหทําสัญลักษณเพื่อแสดงใหเห็นวา

เจาของทรัพยสินรายใดที่อยูในขายที่จะตองเสียภาษี และจะตองชําระภาษีอะไรบางเพื่อสะดวกในการ

ติดตามเรงรัดและจัดเก็บไดครบถวน 

  จากขั้นตอนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินดังกลาวขั้นตน สรุปขอดี ขอเสีย 

ของการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยวิธีจัดทําเองดังนี้ 

  ขอดี การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยวิธีจัดทําเอง (อบต.) 

    1) ประหยัดงบประมาณมากกวาการจางบริษัทเอกชนทํา 

    2) ความถูกตองของขอมูลในการเดินสํารวจภาคสนามมีความชัดเจน ครอบคลุม

มากกวาจางบริษัทเอกชน 

    3) ผูนําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ใหความรวมมือในการใหขอมูลดานการจัดเก็บ

ภาษีเนื่องจากเจาหนาที่ อบต. เปนคนทองถิ่นมีความคุนเคยกับประชาชนในพื้นที่ และสามารถ

ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากประชาชนวาถูกตองหรือไม ไดผลงาน ตรงตามความตองการ 

    4) เปนการประชาสัมพันธและสรางความเขาใจในการเก็บภาษีตางๆ ของ อบต. 

ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหประชาชนเต็มใจที่จะเสียภาษีใหทองถิ่น 

 ขอเสีย การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยวิธีจัดทําเอง (อบต.) 

1) เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มีจํานวนนอย เพราะในดานจัดเก็บภาษี

อากรอยูในความรับผิดชอบของสวนการคลังและสวนโยธา ซึ่งมีบุคลากรเพียง 2-3 คน 

2) เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ไมมีความรูและมีความเชี่ยวชาญโดยตรง

ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเหมือนบริษัทเอกชนที่รับจางเปนมืออาชีพ 

3) กรณีที่องคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนที่ภาษีเองสวนใหญไมสามารถ

กําหนดเวลาที่แนนอนใหเสร็จได เนื่องจากเจาหนาที่ตองทํางานประจําดวย และงบประมาณมักเกินที่

ประมาณการไว 



  

23

4) เจาหนาที่มักเปนคนในพื้นที่ อาจใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่มิชอบในกรณีญาติ

มิตรคนรูจักในการใหขอมูลประเมินภาษีตางๆ เนื่องฐานภาษี อัตรา อัตราภาษีที่จัดเก็บแตกตางกัน 

เชน ภาษีบํารุงทองที่ กรณีที่นา ปลูกพืชลมลุก เสียภาษีอัตราไรละ 5 บาท พื้นที่เพาะปลูกพืชยืนตน 

เสียภาษีอัตราไรละ 60 บาท และพ้ืนที่วางเปลา เสียภาษีอัตราไรละ 120 บาท 

5) ไมมีราคากลางที่เปนมาตรฐานแนนอนในกําหนดราคาจางแตละขั้นตอน 

6) จํานวนบริษัทที่รับจางทํามีนอย ทําใหโอกาสผูกขาดมาก ราคาจึงคอนขางแพง 

7) งบประมาณมักเกินที่ไดกําหนดไว และกําหนดแลวเสร็จไมแนนอน 

การจัดทําแผนที่ภาษีโดยจางบริษัทเอกชนเปนผูจัดทํา 

 ขั้นตอนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินทําเชนเดียวกับองคการบริหารสวน

ตําบลจัดทําเอง โดยขั้นตอนท่ียากคือการเตรียมการเพื่อขอใหอนุมัติงบประมาณ ซึ่งตองชี้แจงโนมนาว

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร อบต. สมาชิก อบต. และพนักงานสวนตําบล เห็น

ดวยพรอมกับใหความรวมมือในทุกดาน โดยเฉพาะดานการอนุมัติงบประมาณใหจัดทําแผนที่ภาษี ซึ่ง

ถาหัวหนาสวนการคลังและปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไมมีแนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได อบต. โดยการใหขอมูลชักจูง แกนายกองคการบริหารสวนตําบลและ

สมาชิก อบต. พนักงานสวนตําบลโดยการประชุมชี้แจง หรือดูงานองคการบริหารสวนตําบลที่นํา

ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บภาษีแลวสามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น

จํานวนมาก เพื่อผลักดันใหอยูในแผนพัฒนา อบต. ตลอดจนการยอมรับจากสภา อบต. อนุมัติ

งบประมาณลงทุนในการจัดทําโดยชะลอหรืองดโครงการพัฒนาพื้นฐานในตําบลไวกอน เพราะนายก

องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิก อบต. มีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป จึงมีความตองการที่จะ

สรางผลงาน ฐานเสียง โดยการจัดทําโครงการตางๆ เชน ทําถนน ไฟฟา ประปา ขุดคลอง สราง

สาธารณูปโภคตางๆ ในหมูบานที่ตนเองไดรับคะแนนเสียงจากประชาชนใหเห็นเปนรูปธรรมมากกวาที่

จะไปลงทุนจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ที่จะเก็บภาษีจากประชาชน นอกจากนี้พื้นที่ใน

ความรับผิดชอบของแตละ อบต. โดยเฉพาะในอําเภอกรงปนังมีพ้ืนที่กวางมากและมักเปนพื้นที่เปนปา

สงวน ภูเขา พื้นที่วางเปลา มีการทําการเกษตรกรรม หรือพื้นที่ชุมชนหนาแนนเพียงเล็กนอย สิ่ง

เหลานี้จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ อบต. ไมพรอมหรือไมอยากทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งไม

คุมคาตอการลงทุน เปนตน 

  ขอดี การจางบริษัทเอกชนเปนผูจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

1) บริษัทเอกชนมีประสบการณและเชี่ยวชาญ มีความพรอมในการทํางานงานสําเร็จ

ตามที่กําหนด 

2) สะดวกในการจัดทําและงบประมาณเปนไปตามท่ีตั้งงบประมาณไว 

3) ไมสงผลกระทบตองานประจําของพนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
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 ขอเสีย การจางบริษัทเอกชนเปนผูจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

   1) ตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่ง

โดยประมาณเฉลี่ยตารางกิโลเมตรละ 250,000.00 – 300,000.00 บาท 

   2) การคัดเลือกผูรับจางหาผูเชี่ยวชาญที่แทจริง ทําไดคอนขางยาก เนื่องจากปจจุบัน

มีบริษัทคอนขางจํานวนมาก และบริษัทที่กระทรวงการคลังประกาศรับรองสวนใหญมีสํานักงานอยู

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไมสะดวกในรับบริการหลังจากเสร็จงาน ซึ่งในกรณีที่ระบบการจัดเก็บทะเบียน

ทรัพยสินเกิดขัดของและมีปญหา 

   3) การตรวจสอบการทํางานและการตรวจรับงานทําไดคอนขางยาก เนื่องจาก

เจาหนาที่ อบต. ไมมีความเชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง 

   4) ขอมูลดานผูเสียภาษี อาจไมคอยถูกตองเทาที่ควร เพราะในขั้นตอนเดินสํารวจ

ภาคสนาม ผูเสียภาษีอาจใหขอมูลเท็จแกพนักงานที่สอบถาม เพื่อหลีกเลี่ยงการการเสียภาษีหรือ

ตองการเสียภาษีจํานวนนอยลง 

 

2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบล 

 2.3.1 แนวความคิดเก่ียวกับหลักการภาษีที่ด ี

   แนวคิด ADAM SMITH นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ ไดวางหลักการเกี่ยวกับภาษีที่ดี

มีหลักการ 4 ขอ (พนิต ธีรภาพวงศ, 2543) ดังนี้ 

  1) ความเทาเทียมกัน (Equity) หรือความเปนธรรม (Fairness) หลักการนี้ ควรจะเปน

หลักพื้นฐานในการกําหนดหลักเกณฑตางๆ หรือขอกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเพื่อใชบังคับแกทุกคนใน

สังคมเดียวกันโดยทั่วไป เนื่องจากทุกคนที่อยูในสังคมเดียวกัน ควรถือใชกฎระเบียบเดียวกัน และควร

ไดรับสิทธิตางๆ อยางเปนธรรมในทุกๆ สวนโดยเทาเทียมกัน เพื่อเปนการสรางความสมัครใจใหกับทุก

คนในสังคมท่ีจะเสียภาษีอยางถูกตอง 

  2) ความแนนอน (Certainty) ระบบภาษีที่ดีนั้นตองอยูในรูปกฎหมายที่มีความชัดเจน

มีความแนนอนไมปลอยอํานาจในการกําหนดหนาที่และภาระภาษีใหอยูในดุลพินิจเจาพนักงานมาก

เกินไป จนเกิดสิ่งที่เรียกวา “การบังคับตามใจชอบ” ของเจาพนักงานภาษี (Arbitrariness) ที่สําคัญ

ความแนนอนของกฎหมายภาษีหมายถึงผูเสียภาษีคนหนึ่งจะตองไดรับความมั่นใจวา “ผูเสียภาษีคน

อื่นๆ” ก็ตองเสียภาษีใตกฎเกณฑแบบเดียวกับตนดวย  

 นอกจากนี้ความแนนอนของกฎหมายภาษี หมายถึง การที่ผู เสียภาษีสมควรที่จะรู

แนนอนชัดแจงถึงภาระภาษีที่ตนจะตองเสียเพื่อที่จะสามารถวางแผนธุรกิจของตนลวงหนาไดเพราะ

ภาษีถือเปนตนทุนในการทําธุรกิจประเภทหนึ่ง 
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 การขาดความแนนอนและชัดเจนของระบบภาษีจะเกิดผลกระทบที่เปนขอเสียตอเจา

พนักงานภาษีมากกวาตอผู เสียภาษีทั้งนี้ เปนผลกระทบในแงการขาดความคงที่ในการจัดเก็บ 

(Uncertainty of Tax Collection) เพราะผูเสียภาษีจะพากันหลบเลี่ยงเมื่อมีชองทาง ผลก็คือจํานวน

ภาษีที่จัดเก็บไดจะไมคงที่ตามไปดวย 

  3) ความสะดวกและไมยุงยากตอการชําระภาษีของผูเสียภาษี (Simplicity) ระบบภาษี

ที่ดีจะมีความสะดวกและงายในการชําระภาษีของผูเสียภาษี (Convenience of Payment) หมายถึง 

ความงายที่จะเขาใจขอกฎหมาย ดังนั้นระบบภาษีที่ดีจําเปนตองงายตอการเขาใจและอํานวยความ

สะดวกใหผูเสียภาษี ไมสรางความลําบากหรือยุงยากกับผูเสียภาษ ีเพราะเปนหลักที่เพิ่มความสมัครใน

หรือความเต็มใจของผูเสียภาษีในการเสียภาษีอยางถูกตอง 

  4) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิภาพของระบบภาษีแบงออกได

เปนสองกรณีคือ 

   4.1) ความมีประสิทธิภาพในแงตนทุนของการจัดเก็บภาษี ซึ่งหมายถึงคาใชจายที่

เกี่ยวกับการจัดเก็บของระบบภาษีดังกลาว ควรจะต่ําที่สุดเทาที่จะทําได คําวา “คาใชจายต่ํา” ในกรณี

นี้ไมไดเปนการคํานึงจากมุมมองของเจาพนักงานสรรพากรดานเดียว แตตองคํานึงถึงคาใชจายที่

เกิดข้ึนของผูเสียภาษีในการเตรียมการและชําระภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีผูเสียภาษีมีขอโตแยงใน

ภาระภาษีและนํากรณีของตนขึ้นสูกับเจาพนักงานภาษีในศาลดวย 

   4.2) ความมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐศาสตร หมายความวา ระบบภาษีควรสราง

โอกาสที่เทาเทียม (Neutrality) ตอกันระหวางผูเสียภาษีและไมสรางผลกระทบตอพฤติกรรมของผู

เสียภาษ ี(Taxpayer’s Behavior) 

   ในปจจุบัน มีผูที่เพิ่มเติมหลักการที่หาเขาไปคือ ระบบภาษีที่ดีนั้น ควรตองมีความ

สอดคลองและสามารถสนับสนุนการแขงขันในเชิงเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ (International 

Competitiveness) ภายใตระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหมดวย (Tends in Globalization) การเกิด

และการแพรหลายของบริษัทขามชาติที่เชื่อมเรื่องราวการคาและการลงทุนระหวางประเทศใหใกลชิด

กันที่เรียกวา (Globalization) การเกิดนวัตกรรมใหมๆ ทางเทคโนโลยีธุรกรรมการเงิน ระหวาง

ประเทศ หลักการนี้เปนแนวคิดใหมที่เชื่อมความรูทางระบบภาษีและมุมมองของเศรษฐกิจการคา

ระหวางประเทศเขาดวยกัน 

 2.3.2 วัตถุประสงคของการจัดเก็บภาษ ี

  การจัดเก็บภาษีมีวัตถุประสงคหลายประการ วัตถุประสงคหลักคือ การหารายไดมาใช

จายในกิจการของรัฐและการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงคของการจัดเก็บ

ภาษีมีดังนี้ (สมคิด บางโม, 2544) 
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1)  เพื่อหารายไดมาใชจาย ในกิจการของรัฐ กิจการสวนใหญของรัฐเปนกิจการเพื่อ

สวนรวม เชน ความมั่นคง ความปลอดภัย การศึกษา กิจการสาธารณูปโภคตางๆ เปนตน 

2) เพื่อควบคุมหรือสงเสริมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ รัฐบาลสามารถ ใชระบบภาษี

ควบคุมการบริโภค การผลิต หรือวิธีการดําเนินการทางธุรกิจบางชนิดมิใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจ

สวนรวมได เชน ไมตองการใหประชาชนบริโภคสุรา บุหรี่ ก็เก็บภาษีสินคาเหลานี้ในอัตราสูงเปนตน 

3) เพื่อกระจายรายไดและทรัพยสินใหเปนธรรม นอกจากรัฐบาลจะใชมาตรการดาน

รายจาย เชน การอุดหนุน การโอนเงินตางๆ แลว การจัดเก็บภาษียังเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ

กระจายรายไดดวย เชน ใชวิธีอัตราภาษีกาวหนาในการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนตน 

4) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งดาน

ราคาสินคาและการจางงาน เปนเปาหมายทางเศรษฐกิจที่สําคัญ เชน การปองกันภาวะเงินเฟอ 

รัฐบาลก็เพิ่มภาษีตางๆ ใหสูงขึ้นเพื่อลดการใชจาย ในยามเศรษฐกิจตกต่ํา คนวางงานมาก รัฐบาลอาจ

ลดภาษีตางๆ ลง เพื่อกระตุนใหมีการบริโภคและการลงทุนมากขึ้น ซึ่งสงผลใหมีการจางงานมากข้ึน 

 2.3.3 ทฤษฎีภาระภาษ ี(Tax Incidence Theory) 

 การแบงประเภทของภาษีมีหลายวิธี แตวิธีที่ใชกันเปนสวนใหญ คือ วิธีการผลักภาระ

ภาษี ซึ่งสามารถแยกออกไดเปน 2 ประเภท คือ (สมชัย ฤชุพันธ, 2542)  

  ภาษีทางตรง หมายถึง ภาษีที่เมื่อเก็บภาษีแลวผูเสียภาษีไมสามารถผลักภาระภาษีไป

ใหผูใดไดอีก ผูเสียภาษีจําเปนตองรับภาระภาษีนั้นไวเอง ตัวอยางภาษีทางตรง ไดแก ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีเงินไดปโตรเลียม ภาษีการใชจาย (Expenditure Tax) ภาษี

การประกันสังคม (Social Security Tax) ภาษีผลไดจากทุน (Capital Gains Tax) ภาษีกองมรดก 

(Estate Tax) ภาษีการรับมรดก (Inheritance Tax) ภาษีการให (Gift Tax) และภาษีทรัพยสิน 

(Property Tax) เปนตน 

   ภาษีทางออม หมายถึง ภาษีที่ผูเสียภาษีไมจําเปนตองรับภาระภาษีไวเอง กลาวคือ ผู

เสียภาษีสามารถผลักภาระภาษีไปใหผูอื่นได ตัวอยางของภาษีทางออม ไดแก ภาษีสรรพสามิต ภาษี

การนําเขา ภาษีการสงออก ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป และอากรมหรสพ เปนตน 

  ภาษีทางตรงกับภาษีทางออม มีความแตกตางกันอยู 3 ประการ 

  1) ภาษีทางตรงผลักภาระภาษีไมได ภาษีทางออมผลักภาระได 

  2) ภาษีทางออมมีผลทําใหราคาสินคาสูงขึ้น แตภาษีทางตรงไมทําใหราคาสินคา

สูงขึ้น แตกลับจะทําใหราคาสินคาลดลงเสียอีก เพราะการเก็บภาษีทางตรงเปนการโอนอํานาจซื้อออก

จากภาคเอกชน ทําใหการแขงขันในการซื้อสินคามีนอยลง 

  3) ภาษีทางออมจัดเก็บงายเพราะจํานวนผูเสียภาษีมีนอย และผูเสียภาษีไมตอง

รับภาระภาษีเองสามารถผลักภาษีไปไดจึงไมมีปญหาจากการถูกเก็บภาษี สวนภาษีทางตรงเก็บยาก
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กวาภาษีทางออมเพราะจํานวนผูเสียภาษีมีมากและผูเสียภาษีตองรับภาระภาษีเอง จะผลักภาระไปให

ใครไมได จึงมีปญหาจากการถูกเก็บภาษีและไมอยากเสียภาษ ี

2.3.4 แนวความคิดในการจัดเก็บภาษีบํารุงทองถิ่น 

  การจัดรูปองคการบริหารของราชการไทยมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ

ราชการแผนดิน ซึ่งไดแบงการรับบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือ (วราภรณ รุงเรืองกลกิจ และ     

สุพจนไพบูลย, 2542) 

  1) การบริหารราชการสวนกลาง เปนศูนยกลางของอํานาจปกครองประเทศซึ่งรวมอยู

ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงและกรม หรือสวนราชการที่

เรียกชื่ออยางอื่นแตมีฐานะเปนกรม 

  2. การบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการแบงอํานาจจากศูนยกลางออกไปทําการยัง

จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ ประกอบดวย จังหวัด อําเภอ และรวมถึง กิ่งอําเภอ ตําบลและหมูบาน ซึ่ง

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท่ี 1475  

    3. การบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนการกระจายอํานาจทางการบริหารจาก

สวนกลาง และสวนภูมิภาคออกไปเพื่อใหทองถิ่นมีอิสระในการดําเนินกิจการของตนเอง  

 2.3.5 หลักการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที ่

   การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ตามพระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 (สมคิด 

บางโม, 2544) เปนภาษีที่เรียกเก็บจากฐานทรัพยสินอยางหนึ่ง โดยจัดเก็บจากเจาของที่ดิน ไมวาที่ดิน

นั้นจะทําประโยชนหรือไมก็ตาม ประชาชนทุกคนที่เปนเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่เวนแต

มีที่ดินเพียงจํานวนเล็กนอยเพ่ืออยูอาศัยหรือเพ่ือทํากินตามทีก่ฎหมายกําหนดจึงจะไดรับการยกเวนไม

ตองเสียภาษ ี

 ทรัพยสินที่ตองเสียภาษีบํารุงทองที่ คือ ที่ดิน ทั้งที่ไมวาที่ดินนั้นจะเปนที่ดินมีโฉนด 

น.ศ.3 3 ก. ใบไตสวน หรือส.ค.1 และไมวาที่ดินนั้นจะเปนที่วางเปลาหรือมีโรงเรือนสิ่งปลูกสรางปลูก

อยูหรือไม หรือใชในการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ประกอบกสิกรรมโดยใหคนอื่นเชาหรือทําเองก็ตาม 

  ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที ่คือผูซึ่งเปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปนั้นๆ 

โดยเจาของที่ดินนั้นหมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือครอบครองอยูในที่ดินที่ไมเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน 

  เจาของดินตองเสียภาษีบํารุงทองที่ปละครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกป โดยยื่น

แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายในเดือนมกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน 

แบบแสดงรายการนี้ใชไดทุกปในรอบระยะเวลา 4 ปนั้น หากที่ดินอยูในเขตองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใดใหชําระเงินภาษีตอเจาพนักงานประเมิน ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น โดย

เจาหนาที่จะประกาศใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันในกรณีที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหมหรือ
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จํานวนที่ดินเดิมไดเปลี่ยนแปลงไป เจาของที่ดินจะตองยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหมตอเจาหนาที่ ณ 

สํานักงานเทศบาลที่ที่ดินนั้นตั้งอยูแตถาเปนที่ดินที่ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล ใหแจงตอองคการบริหาร

สวนทองถิ่นที่ท่ีดินนั้นตั้งอยู ภายใน 30 วันนับแตวันที่เปนเจาของที่ดินขึ้นใหม หรือนับแตวันที่จํานวน

เนื้อท่ีดินไดมีการเปลี่ยนแปลงไป 

  เมื่อยื่นแบบแสดงรายการแลวเจาพนักงานจะคํานวณเนื้อที่ดินและคาภาษีตามราคา

ปานกลางและบัญชีอัตราภาษีบํารุงทองท่ี แลวแจงใหทราบเปนหนังสือวาจะตองเสียภาษีบํารุงทองที่ป

ละเทาใด เวนแตเปนที่ดินนอกเขตเทศบาล เจาหนาที่จะปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการ

องคการบริหารสวนทองถิ่น ซึ่งคาภาษีที่แจงใหทราบนี้ใชไดตลอด 4 ป นับแตปที่แจง 

    ภาษีบํารุงทองที่เปนแหลงรายไดหนึ่ง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดเก็บ

เปนหนาที่ของเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบล ในปจจุบันการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ไดมีการ

นําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บภาษี ซึ่งการชําระภาษี ถือปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 โดยมีสาระสําคัญดังนี ้

   1) สาระสําคัญของพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 เจาของที่ดินไดแก 

เจาของพื้นที่ดินทั่วไปและพื้นที่ที่เปนภูเขาหรือที่มีน้ํา มีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือน

มกราคมของปแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน และตองชําระภาษีบํารุงทองที่ภายในเดือน

เมษายนของทุกป และจัดเก็บภาษีในอัตราที่แตกตางตามสภาพการใชประโยชนและมูลคาตาม "ราคา

ปานกลางของที่ดิน" รายไดจากการจัดเก็บภาษีดังกลาวตกเปนของทองถิ่นนั้นๆ 

   หลักเกณฑการประเมิน “ราคาปานกลางของที่ดิน” 

(1) ใหนําเอาราคาที่ดินในหนวยที่จะทําการตีราคา ซึ่งซื้อขายกันโดยสุจริตครั้ง

สุดทายไมนอยกวาสามรายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปกอนวันตีราคา มาคํานวณถัวเฉลี่ยเปนราคาปาน

กลาง โดยมิไดคํานวณราคาโรงเรือน สิ่งปลูกสราง หรือสิ่งเพาะปลูกเขาดวย 

(2) กรณีไมมีการซื้อขายใหเอาราคาปานกลางที่คํานวณตามขอ (1) ของที่ดินใน

หนวยใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ดินคลายคลึงกันมาเปนราคาปานกลางของที่ดินในหนวยนั้น 

(3) การตีราคาปานกลางของที่ดินใหตีราคาเปนหนวยตําบล แตถาราคาของ

ที่ดินในตําบลใดแตกตางกันมาก ใหตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเปนหนวยๆ เพื่อใหการ

ตีราคาปานกลางเปนไปโดยเที่ยงธรรม 

  ในการประเมินราคาปานกลางของที่ดินจะมีคณะกรรมการกําหนดราคาปานกลาง

ของที่ดินที่มาจากการแตงตั้งของผูวาราชการจังหวัด ซึ่งประกอบดวยขาราชการ และผูทรงคุณวุฒิใน

ทองถิ่นนั้น และคณะกรรมการจะตองกําหนดราคาปานกลางที่ทุกๆ ระยะเวลา 4 ป นอกจากนี้ยังเปด

โอกาสใหเจาของที่ดินมีสิทธิอุธรณการตีราคาปานกลางของที่ดินตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 30 วัน 
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นับแตวันที่ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน (คณะกรรมการการศึกษานโยบายการกระจายการถือ

ครองที่ดิน, 2540) 

    2) การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

    แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จะชวยใหองคกรการปกครองสวนทองถิ่น

ทราบไดวาผูใดเปนเจาของทรัพยสินประเภทใดบางในเขตการปกครองสวนทองถิ่น ทรัพยสินดังกลาว

อยูในขายที่ตองชําระภาษีหรือไม เปนจํานวนเทาใดตลอดจนสามารถทราบไดวาทรัพยสินนั้นๆ มีที่ตั้ง

อยูที่ใดภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจึงเปน

เครื่องมือชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเรงรัด ตรวจสอบ และจัดเก็บภาษีไดอยางถูกตอง 

สมบูรณและเปนธรรม  

     การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เปนกระบวนการจัดทําแผนที่มาตรา

สวน 1:1,000 (แผนที่ภาษี) ที่แสดงผังอาคาร แปลงที่ดิน ถนน แหลงน้ํา และสถานที่สําคัญตางๆ 

ภายในทองถิ่น โดยการแบงพื้นที่ภายในทองถิ่นออกเปนสวนๆ (โซน/บล็อก) และรวบรวมจัดเก็บ

ขอมูลเกี่ยวกับภาษีและคาธรรมเนียมตางๆใน ทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งขอมูลทั้งสองจะมีความสัมพันธกัน

ดวยรหัสที่ดิน และรหัสชื่อผูมีกรรมสิทธิ์ โดยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวิธีการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

    2.1) ขั้นตอนการจัดทําแผนที่ภาษ ี

       2.1.1) เตรียมแผนที่แมบท (มาตราสวน 1:1,000) ซึ่งแสดงรูปแปลงที่ดินใน

เขตการปกครองสวนทองถิ่นตามเขตและเขตยอยประกอบรายระเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ลักษณะทาง

กายภาพ ถนน ฯลฯ การแบงเขตจะกําหนดรหัสเขตดวยเลขสองหลัก เริ่มจาก 01 และกําหนดรหัส

เขตยอยดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งการเรียกชื่อเขตยอยจะเรียกรหัสประจําเขตแลวตามดวยรหัส

ประจําเขตยอย เชน 01A เรียกวาเขตยอยศูนยหนึ่งเอ 

       2.1.2) คัดลอกขอมูลที่ดินจากสํานักงานที่ดินจังหวัดลงในแบบสํารวจ

เกี่ยวกับขอมูลที่ดิน (ผ.ท.1) เพื่อใหทราบรายระเอียดของเลขประจําแปลงที่ดินที่ปรากฏในแผนที่

แมบท 

       2.1.3) ทําการสํารวจขอมูลภาคสนาม (การสํารวจขอมูลที่ดิน) เพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของรายระเอียดเกี่ยวกับที่ดิน สิ่งปลูกสรางตางๆ โดยบันทึกขอมูลนี้ ลงในแบบ

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดินโรงเรือนและปาย 

       2.1.4) คัดลอกรูปแปลงที่ดินทุกแปลงและอาคารทุกหลังลงในกระดาษไข

แผนที่ภาษ ีโดยการใชกระดาษไขแผนที่ภาษีทาบลงบนแผนที่แมบทที่ไดเตรียมไวใชดินสอคัดลอกแลว

ใชปากกา เขียนทบัรอยดินสอ 
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       2.1.5) ใหรหัสประจําแปลงที่ดินทุกแปลงและเลขที่อาคารโดยใชเลขสาม

หลักเริ่มตนจาก 001 ไปจนครบทุกแปลงในเขตยอยแตละเขต (แปลง 01A 001 หมายถึง แปลงศูนย

หนึ่งเอศูนยศูนยหนึ่ง) แรเงารูปอาคารดวยดินสอดําบางๆ ตรวจสอบความถูกตองของแผนที่ภาษ ี

   2.2) การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน 

     การจัดทําทะเบียนทรัพยสิน เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน โรงเรือน สิ่ง

ปลูกสราง ปายและการประกอบการคาตางๆ ซึ่งตั้งอยูในเขตองคกรปกครองสวนทรัพยสิน เพื่อใชใน

การจักเก็บเรงรัดและติดตามรายไดรวมทั้งสามารถทําการประเมินและกําหนดอัตราภาษีและ

คาธรรมเนียมไดอยางถูกตองและเปนธรรม  

   ขั้นตอนการจัดทําทะเบียนทรัพยสินมีดังตอไปนี้ 

     2.2.1) นําขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินทั้งหมด รวมทั้งพิมพเขียวแผนที่ภาษี เปนราย

เขตยอยมาตรวจสอบดูวาทรัพยสินในที่ดินแตละแปลงเปนกรรมสิทธิ์ของผูใดบาง                

      2.2.2) คัดลอกรายการทรัพยสินที่เปนเจาของทรัพยสิน ซึ่งมีอยูในทะเบียน

ทรัพยสินนั้นๆ จากแบบ สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน แบบสํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือน และแบบ

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับปาย 

      2.2.3) จัดทําทะเบียนทรัพยสินของเจาของทรัพยสินทุกราย แลวกําหนดรหัส

ชื่อของเจาของทรัพยสินแตละรายตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนทรัพยสินเปนรายเขตยอย 

      2.2.4) จัดเก็บทะเบียนทรัพยสินตามรหัสชื่อ โดยเรียงทะเบียนทรัพยสินใหเปน

หมวดหมูตามลําดับตัวอักษรและตัวเลขในรหัสชื่อ 

    2.2.5) กระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขางตน จะเห็นวา

เปนกระบวนการบริหารจัดการขอมูล 2 สวน คือขอมูลแผนที่ และขอมูลทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งขอมูล

เชิงพื้นที่ (Spatial Data) และขอมูลที่ไมใชขอมูลเชิงพื้นที่ (Non-Spatial Data) ในระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตรนั้นเอง (วุฒิชัย แกวแหวน, 2546)  

   2.3) การจัดเก็บภาษีปาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

    ปายที่ตองเสียภาษีปาย ไดแก ปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายที่ใชในการ

ประกอบการคา หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได ไมวาจะแสดง หรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวย

อักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทําใหปรากฏดวยวิธีใดๆ ผูมีหนาที่เสียภาษี

ปาย ไดแกเจาของปาย เจาของปายที่มีหนาที่เสียภาษีปายตองยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย ภายใน

เดือนมีนาคม ของทุกปในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงปายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งหรือแสดงปาย

ใหมแทนปายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายอันเปนเหตุใหตองเสียภาษีปายเพิ่มขึ้น ใหเจาของปาย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายภายใน 15 วัน นับแตวันติดตั้งหรือแสดงปาย หรือนับแตวัน

เปลี่ยนแปลงแกไขแลวแตกรณ ี
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    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยาง

อื่นๆ กับที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางนั้น โรงเรือน หมายความถึง บาน ตึกแถว 

อาคาร รานคา สํานักงาน บริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนตร โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต 

อาพารทเมนท คอนโดมิเนียม หอพัก สนามมา สนามมวย คลังสินคา เรือนแพ ฯลฯ สิ่งปลูกสรางอื่นๆ 

หมายถึง สิ่งปลูกสรางอื่น ที่กอสรางติดที่ดินถาวร เชน ทาเรือ สะพาน อางเก็บน้ํา คานเรือ ถังเก็บน้ํา

ขนาดใหญ ที่กอสรางติดที่ดินถาวร ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นๆ หมายถึง 

ที่ดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอื่น และบริเวณตอเนื่องซึ่งใชดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่ง

ปลูกสรางนั้น ที่ดิน หมายความรวมถึง ทางน้ํา บอน้ํา สระน้ํา ดวย ดังนั้นลักษณะของที่เสียภาษี

โรงเรือนและที่ดินก็คือ ทรัพยสินตางๆไดหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัยของ

ตนเองโดยปกติหรือใหผูอื่นนํา ไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

    ทรัพยสินที่ตองเสียภาษี ไดแก ประเภททรัพยสินที่ตองเสียภาษีไดแก อาคาร 

โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตางๆ กับที่ดินตอเนื่องซึ่งใชปลูกสรางอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้นๆ รวมถึง

บริเวณที่ตอเนื่องกันซึ่งตามปกติใชประโยชนไปดวยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสรางนั้นๆ ซึ่ง

เจาของกรรมสิทธิ์ไดนําทรัพยสินดังกลาวออกหาผลประโยชนตอบแทนนอกเหนือจากการอยูอาศัย

ของตนเองโดยปกติหรือใหผูอื่นนํา ไปใชประโยชนไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

     2.3.1) หลักการจัดเก็บภาษีปาย การจัดเก็บภาษีปายตามพระราชบัญญัติ

ภาษีปาย พ.ศ.2510 หมายถึง ปายแสดงชื่อ ยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชในการประกอบการคาหรือ

ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายไดหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ ดวยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน

แกะสลักหรือจารึกหรือทําใหปรากฏดวยวิธีอื่น ตามความหมายดังกลาวปายที่จะตองเสียภาษีปาย

จะตองเปนปายที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้ 

       (1) เปนปายแสดงชื่อ ยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาหรือประกอบ

กิจการอื่นเพ่ือหารายได 

       (2) เปนปายโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได ทั้งนี้โดยไม

คํานึงวาปายนั้นจะแสดงหรือโฆษณาไวที่วัตถุใดๆ หรือปายนั้นจะทําใหปรากฏดวยวิธีใดก็ตาม ปกติ

เจาของปายมีหนาที่เสียภาษีปายโดยเสียเปนรายป ยกเวนปายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปแรกใหเสีย

ภาษีปายตั้งแตวันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นป โดยใหคิดภาษีปายเปนรายงวด งวดละ 3 เดือน โดย

เริ่มเสียภาษีตั้งแตงวดที่ติดตั้งปายจนถึงงวดสุดทายของป เจาของปายมหาดไทยกําหนดภายในเดือน

มีนาคมของทุกป 

     ในกรณีเจาของปายอยูนอกประเทศใหตัวแทนหรือผูแทนในประเทศไทยมี

หนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายแทนเจาของปาย ถาเจาของปายตาย เปนคนสาบสูญ เปนคนไร

ความสามารถหรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหผูจัดการมรดก ผูครอบครองทรัพยมรดกไมวาจะ
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เปนทายาทหรือผูอื่น ผูจัดการทรัพยสิน ผูอนุบาล หรือผูพิทักษ แลวแตกรณี มีหนาที่ยื่นแบบแสดง

รายการภาษีปายแทนเจาของปาย 

     ในกรณีที่เจาของปายมีปายที่ตองเสียภายหลังเดือนมีนาคม แสดงปายใหม

แทนปายเดิมที่ไดเสียภาษีปายไปแลว หรือเปลี่ยนแปลงแกไขปายเดิมทําใหตองเสียภาษีปายหรือเสีย

ภาษีปายเพิ่มขึ้นตามบัญชีอัตราภาษีปาย ใหเจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปายตอพนักงาน

เจาหนาที่ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีปายตองเสีย หรือแตวันที่แสดงปายใหมแทนปายเดิม หรือนับ

แตวันที่เปลี่ยนแปลงแกไขปายเดิม แลวแตกรณี ในกรณีที่มีการโอนปายผูรับโอนตองแจงรับโอนเปน

หนังสือตอพนักงานเจาหนาที่ภายใน 30 วันนับแตวันรับโอน มิฉะนั้นตองระวางโทษปรับตั้งแต 1,000 

ถึง 10,000 บาท 

     2.3.2) หลักการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน เดือนกุมภาพันธของทุกปเปนเดือนที่

ผูประกอบการ ผูใหเชาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางตางๆ จะตองเตรียมตัวเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

บางทานอาจจะมีความคุนเคยกับการเสียภาษีเหมือนเชนการรับประทานโอสถอันจําเปนสําหรับ

รางกาย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เปนภาษีซึ่งจัดเก็บโดยองคกรบริหารราชการสวนทองถิ่น เชน 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเปน รายไดขององคกรนั้นๆ หลักเกณฑในการจัดเก็บภาษี

โรงเรือนและที่ดินนั้นเปนไปตาม พรบ.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 โดยมีหลักเกณฑสําคัญ ดังนี้ 

   ประเภทของทรัพยสินที่ตองเสียภาษีโรงเรือน และที่ดิน ทรัพยสินที่จะตองเสียภาษี

โรงเรือนและที่ดิน ไดแก “โรงเรือน” หรือ “สิ่งปลูกสรางอยางอื่น” กับที่ดินที่ใชปลูกสรางโรงเรือน 

หรือสิ่งปลูกสรางนั้นๆ รวมทั้งที่ดินตอเนื่องดวย ตัวอยางเชน อาคารสํานักงานและบริเวณสนามหญา 

รอบๆ สํานักงานจะตองเสียภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน เปนตน 

   ผูมีหนาที่เสียภาษี ผูมีหนาที่เสียภาษี ไดแก เจาของโรงเรือนและที่ดิน ในกรณีที่ให

ผูอื่นเชาโรงเรือน หนาที่ในการชําระภาษียังคงตกอยูแกเจาของโรงเรือนและที่ดินดังกลาว ไมใชผูเชา 

แมจะไดระบุไวในสัญญาเชาวาใหผูเชาเปนฝายชําระภาษีโรงเรือนและที่ดินก็ตาม หากผูเชามิไดชําระ 

เจาของโรงเรือนซึ่งเปนผูใหเชายังคงตองเปนผูรับผิดชอบชําระภาษีดังกลาว แลวจึงมาเรียกเงินที่ชําระ

ไปคืนจากผูเชาตามสัญญาเชาในภายหลัง 

   อัตราภาษี ภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น จะตองชําระปละครั้งในอัตรารอยละ 12.5 

ของ “คารายป” ซึ่งคารายป คือ จํานวนเงินซึ่งสมควรจะไดรับหากนําทรัพยสินที่อยูในบังคับของการ

เสียภาษีออกใหเชาในปหนึ่งๆ การที่กฎหมายใหคํานวณคารายปจากเงินที่ควรจะไดรับนั้น นอกจากจะ

มีเจตนาใหคารายป หมายถึง คาเชาที่เจาของโรงเรือนและที่ดินไดรับแลว ยังมีเจตนาที่จะให

ความหมายของคําวาคารายปครอบคลุมถึง กรณีที่เจาของโรงเรือนใชโรงเรือนในการประกอบกิจการ

ของตนเองดวย ในชั้นตนเจาของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางมีหนาที่ตองประเมินคารายป โดยตั้งขอ

สมมุติฐานวาหากจะนําทรัพยสินนั้นออกใหเชาในแตละป คาเชานั้นควรจะเปนจํานวนเทาใด  
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   นอกจากนี้ยังเปนการปองกันการกําหนดคาเชาต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอีกสวน

หนึ่งดวย ในทางกลับกันหาก เจาพนักงานเห็นวาคารายปที่แสดงในแบบแสดงรายการไมเหมาะสม 

เจาพนักงานยอมมีอํานาจประเมินคารายปใหมโดยคํานึงถึงลักษณะของทรัพย ขนาด พื้นที่ ทําเลที่ตั้ง 

และบริการสาธารณะที่ทรัพยสินนั้น ไดรับประโยชน 

   วิธีการเสียภาษี เจาของโรงเรือน มีหนาที่ตองยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภงด.

2) เพื่อแจง รายการทรัพยสินตอพนักงานเจาหนาที่ในทองที่ทรัพยสินตั้งอยู ภายในเดือนกุมภาพันธ

ของทุกป เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแบบดังกลาวแลวจะพิจารณาและคํานวณคารายป คิดคํานวณ

คาภาษีที่ตองเสียแลวแจงใหเจาของ โรงเรือนทราบ เพื่อใหไปชําระภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับ

แจง 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ถือเปนขั้นตอนสําคัญที่นโยบายที่รัฐบาลไดตัดสินใจ

เลือกแลวนั้นจะถูกนําไปปฏิบัติจัดทําเปนกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของนโยบายที่

กําหนดไว ทั้งนี้หากนโยบายที่กําหนดขึ้นมาไมไดนําไปปฏิบัติ นโยบายดังกลาวนั้นก็ไมมีความหมาย 

เนื่องจากไมกอใหเกิดผลใดๆ ขึ้นในสังคม (ธันยวัฒน รัตนสัค, 2546) นโยบายภาษี นับไดวาเปนสวน

หนึ่งของนโยบายสาธารณะ 

 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 ความเขาใจในเรื่องการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งตอไปจะขอรียกใหกระชับขึ้นวา 

“การนํานโยบายไปปฏิบัติ” ดูจะเปนที่สอดคลองกันในหมูนักวิชาการชั้นนําทางดานนี้ ไดแก Walter 

Williams, Carl E. Van Horn, Donald S. Van Meter, Jeffrey Pressman, และ Aaron 

Vildavsky เปนตน นักวิชาการเหลานี้ใหความหมายไปในทํานองที่คลายกันวา การนํานโยบายไป

ปฏิบัติเปนเรื่องของการศึกษาวา “องคกร บุคคล หรือกลุมคนที่เกี่ยวของสามารถนําและกระตุนให

ทรัพยากรการบริหารทั้งมวลปฏิบัติงาน ใหบรรลุตามนโยบายที่ระบุไวหรือไมแคไหนเพียงใด” หรือ

กลาวอีกนัยหนึ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติ ใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ “ความสามารถที่จะ

ผลักดันใหการทํางานของกลไกท่ีสําคัญทั้งมวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว”  

ความหมายทั้งสองนัยดังกลาว เปนความหมายที่คลอบคลุม ไดรับการยอมรับเปนสากล ซึ่ง

สามารถใชเปนแนวทางการสรางความเขาใจในการศึกษาในครั้งนี้ อนึ่งสําหรับในภาพรวมแลว สรุปวา 

การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเนนการแสวงหาคําอธิบาย เกี่ยวกับปรากฏการณหรือสภาพ

ความเปนจริง ที่ เกิดขึ้นภายในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation 

Processes) เพื่อที่จะศึกษาบทเรียน พัฒนาแนวทาง และสรางกลยุทธเพื่อที่จะทําใหการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ บังเกิดผลสําเร็จ (วรเดช จันทรศร, 2544) 
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 นอกจากนี้ยังมีความคิดเกี่ยวกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติของนักวิชาการอื่นที่

นาสนใจในเนื้อหาสาระและมีความหมายอันหลากหลายแตกตางอันเปนประโยชนดังนี้ 

 บารแดช (Bardach) มองการนํานโยบายไปปฏิบัติวาเหมือนเกมการตอสูโดยนิยามวา         

“กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ กระบวนการของกลยุทธเกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางกลุม

ผลประโยชนตางๆ ในการที่จะไดมาซึ่งการบรรลุเปาหมายของตนเอง ซึ่งเปาหมายดังกลาวอาจไปกัน

ไดหรือไปกันไมไดกับเปาหมายของอาณัติของนโยบาย” (ธันยวัฒน รัตนสัค, 2546) 

 ศุภชัย ยาวะประภาษ ไดใหขอสังเกตไวดังนี้ นักวิชาการสวนใหญมักเห็นพองตองกันใน

ประเด็นที่สําคัญอยางนอย 2 ประเด็น ประเด็นแรก คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการ นั่น

คือมีตอเนื่องไมหยุดนิ่ง มีขั้นตอนในการดําเนินกิจการไมใชกิจกรรมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวหรือเลือน

หายไป ไมใชกิจกรรมที่ทําเปนบางครั้ง แตเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องทําอยางไมหยุดแตละขั้นตอนมี

ความสัมพันธกันตลอดเวลา และประเด็นที่สอง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการดําเนินการให

สําเร็จตามเปาหมาย หรือกําหนดวัตถุประสงคไวดวย นั่นคือ การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนขั้นตอนหนึ่ง

ในขั้นตอนนโยบายทั้งหมด โดยเปนขั้นตอนที่สืบเนื่องมาจากการกําหนดนโยบาย (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ 

อยุธยา, 2542) 

 ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 เมื่อไดรับความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติแลว เราควรที่จะวิเคราะหถึงบุคคลและ

ผูเกี่ยวของตางๆ ที่อยูในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อที่จะไดทราบถึงปฏิสัมพันธ

ความเกี่ยวของ การพึงพาตางๆ ในขั้นตอนการนโยบายไปปฏิบัติซึ่งขั้นตอนสําคัญของการนโยบายไป

ปฏิบัติมีดังนี้ 

  1) การตีความนโยบายนั้น และการวางแผนในรายละเอียด เราพบบอยๆ วา กฎหมาย

ระเบียบ หรือคําสั่งผูมีอํานาจตัดสินใจกําหนดออกมา มักอยูในรูปที่มีรายละเอียดไมมาก หนวยงาน

หรือสวนราชการที่นําเอานโยบายไปปฏิบัติ จําเปนตองแปลงแนวนโยบายนั้นมาเปน แผนงาน 

โครงการ กฎ ระเบียบ และคําสั่ง เพื่อใหหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับลางมีความชัดเจนวาตนตอง

ดําเนินกิจกรรมอยางไร 

  2) การจัดองคการ นับวาเปนขั้นตอนสําคัญอีกประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะมีความ

จําเปนตองมีองคกรดูแลการนํานโยบายไปปฏิบัติ ในทางปฏิบัติการจัดการองคกรแยกกลาวเปน 3 

แบบ ดังตอไปนี้ 

    2.1) การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น เปนอีกภารกิจหนึ่งของหนวยงานที่มีอยูแลวเปน

เพียงการเพิ่มกิจกรรมใหมากขึ้นเทานั้น ในอีกกรณีหนึ่งการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจเปนภาระของ

หลายๆ หนวยงาน ในลักษณะนี้เปนนโยบายที่มีความเชื่อมโยงกับหลายหนวยงาน ทั้งภายในกระทรวง

เดียวกันหรือเชื่อมโยงกับกระทรวงหรือกรมอ่ืนๆ 
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    2.2) องคกรที่จะนํานโยบายนั้นไปปฏิบัติไมปรากฏวาจําเปนตองตั้งองคกรขึ้นมา

รองรับ โดยอาจจัดตั้งกรมหรือกองขึ้นในกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง อีกรูปแบบหนึ่งเปนการจัดตั้ง

องคกรเปนเอกเทศขึ้นใหม โดยอาจมีสถานะเปนกรมหรือสถานะเทียบเทากรม ขึ้นกับสํานัก

นายกรัฐมนตรี ตัวอยางเชน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติเปนตน 

    2.3) รูปแบบพิเศษ คือ การดึงทรัพยากรโดยเฉพาะบุคลากรมาจากหนวยงานอื่นๆ 

เพื่อเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ เชน โครงการสรางงานในชนบท (กสช.) 

  3) การระดมทรัพยากรเพื่อนําไปใชในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การนํานโยบายไป

ปฏิบัติจะบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่ง คือ การนําทรัพยากรทางการบริหารมา

แปลงใหเกิดผลในทางปฏิบัติทรัพยากรเหลานี้ ไดแก บุคลากร และงบประมาณ อาคารสถานที่ และ

เครื่องมืออุปกรณ ถาทรัพยากรขาดแคลนยอมกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางชัดเจนการ

จัดการวางแผนที่ดียังไมเปนเครื่องประกันไดวาการนํานโยบายไปปฏิบัติจะบรรลุผล ถาขาดการ

สนับสนุนทางดานทรัพยากรบริหารดังกลาวแลวอยางพอเพียง 

  4) ประการสุดทาย ไดแก การใชประโยชนจากนโยบายนั้น การใชประโยชนเปน

บทบาทของประชาชนที่นโยบายนั้นๆ ตั้งจุดหมายไว เปนประโยชนของนโยบายสาธารณะ จะเห็นได

ชัดเจน เชน การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล การเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตางๆ อีกลักษณะ

หนึ่ง เปนประโยชนที่ประชาชนแตละคนตัดสินใจมาใช เชน การยื่นคํารองคัดสําเนาทะเบียนบานจาก

ที่วาการอําเภอ หรือ เทศบาล การยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท การยื่นขอกอสรางโรงงาน

อุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ยังมีการใชประโยชนจากนโยบายอีกกรณีหนึ่ง ที่มีลักษณะตรงขามกับที่

กลาวมา นั่นคือ การที่ประชาชนตองอยูในลักษณะบังคับใหตองปฏิบัติตาม เชน การเสียภาษี การ

คัดเลือกทหาร เมื่อถึงเกณฑของชายไทย เปนตน (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2542) 

 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญมาก โดยผูที่มีหนาที่ในการ

แปลงนโยบายจะตองศึกษาวัตถุประสงคของนโยบายใหเขาใจอยางถองแท เพราะหากนโยบายถูก

แปลงออกไปในลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลว อาจถือไดวาการถือนโยบาย

นั้นไปปฏิบัติประสบความลมเหลวเสียตั้งแตแรก 

 สําหรับปจจัยที่มีผลตอความถูกตองของการแปลงนโยบายไปปฏิบัติมี 4 ปจจัย ไดแก 

  1) ความชัดเจนของนโยบาย หากนโยบายที่กําหนดขึ้นมามีวัตถุประสงคที่ชัดเจนมาก

ขึ้นเทาใด หนวยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติก็จะแปลงนโยบายไดสอดคลอง

กับวัตถุประสงคไดมากขึ้นเทานั้น 

  2) ความสอดคลองกันในเปาหมายของนโยบาย หากนโยบายเดียวมีหลายเปาหมาย

อาจทําใหเปาหมายดังกลาวมีความขัดแยงกันเอง จึงทําใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบไมอาจ

จัดลําดับความสําคัญของเปาหมายนโยบายได 
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    3) ความเขาใจในนโยบายของหนวยงานที่รับผิดชอบ หากหนวยงานที่รับผิดชอบมี

ความเขาใจในนโยบายของหนวยงาน โอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็มีมาก เขาใจในนโยบายมาก 

โอกาสที่จะแปลงนโยบายใหเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือเปาหมายก็จะมีนอย 

    4) ความรวมมือและความจริงใจของหนวยงานที่รับผิดชอบ หากหนวยงานที่

รับผิดชอบใหความรวมมือและมีความจริงในการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก โอกาสที่การนํานโยบายไป

ปฏิบัติใหประสบความสําเร็จจะมีอยูสูง 

 ดังนั้นความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในเบื้องตนนี้ จึงขึ้นอยูกับความชัดเจน 

ความสัมพันธของเปาหมาย ประกอบกับการที่หนวยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย มีความ

เขาใจในวัตถุประสงคของนโยบาย ตลอดจนใหความรวมมือกบัฝายการเมือง และมีความจริงใจในการ

นํานโยบายนั้นไปปฏิบัติเพียงใด (ธันยวัฒน รัตนสัค, 2546) 

 ปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ลักษณะปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในการนํานโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติที่เดนชัดจะมีปญหาตางๆ รวม 5 ดานหลักดวยกัน ซึ่งไดแก ปญหาทางดาน

สมรรถนะ ปญหาทางดานการควบคุม ปญหาทางดานความรวมมือและตอตานการเปลี่ยนแปลง 

ปญหาทางดานอํานาจและความสัมพันธ กับองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และปญหาทางดานความ

สนับสนุนและความผูกพันขององคกรหรือบุคคลที่สําคัญ (Key Actors) 

1) ปญหาทางดานสมรรถนะ ความสําคัญของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ไมวานโยบาย

นั้นจะเปนประเภทใดก็ตาม อาจกลาวไดวา โดยสวนหนึ่งยอมขึ้นอยูกับวาหนวยงานที่รับผิดชอบ ใน

การนํานโยบายไปปฏิบัติ มีความสามารถในการดําเนินการ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนโยบายนั้น 

ไดมากนอยแคไหนเพียงใด ดังนั้นปญหาหลักดานหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงไดแก ปญหา

ทางดานสมรรถนะ ปญหาในลักษณะดังกลาวจะมีมากนอยเพียงใด ยังขึ้นอยูกับปจจัยยอยอีกหลายๆ 

ประการ นับตั้งแตปจจัยทางดานบุคลากร ปจจัยทางดานเงินทุน ปจจัยทางดานวัสดุอุปกรณ 

เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนปจจัยทางดานวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับนโยบายนั้น 

      1.1) ในดานปจจัยที่เกี่ยวกับบุคลากร ปญหาดานสมรรถนะ จะมีมากนอย

เพียงใด ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขหลายประการ เงื่อนไขประการแรก นโยบายที่จะถูกนําไปปฏิบัตินั้น 

ตองการบุคลากรจํานวนเทาใด ตองการบุคลากรประเภทใด และตองการบุคลากรที่มีคุณสมบัติ

อยางไร เงื่อนไขประการที่สอง บุคลากรที่ตองการเหลานั้นมีอยูแลวในระบบราชการหรือไม หากมีอยู

แลว บุคลากรเหลานั้นมีคุณภาพ ความรู ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นไดหรือไม บุคลากร

เหลานี้มีความยินดีหรือความตั้งใจที่จะมารวมเปนผูปฏิบัติในนโยบายนั้นหรือไม หนวยราชการที่มี

บุคลากรเหลานั้นอยูยินดีที่จะใหบุคลากรเหลานั้น มาเปนผูรวมปฏิบัติในนโยบายนั้นหรือไม เงื่อนไข

ประการที่สาม หากไมมีบุคลากรที่ตองการเหลานั้น อยูในระบบราชการหรือมีไมพอ หนวยงานที่
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รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะสามารถหาบุคลากรจากภาคเอกชนไดหรือไม จะมี

ความสามารถหรือวิธีการดึงดูดบุคลากรเหลานั้นใหปฏิบัติงานในนโยบาย หรือโครงการไดอยางไร 

     1.2) ในดานปจจัยที่เกี่ยวกับเงินทุน ปญหาดานสมรรถนะจะมีมากขึ้น หาก

หนวยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติถูกจํากัดโดยเงื่อนไขของการใชเงินทุน ซึ่งขอจํากัด

ในการใชเงินทุนมีมาก หรือมีระเบียบขอบังคับไวมาก จนขาดความยืดหยุนก็จะยิ่งเปนการบั่นทอน

สมรรถนะของหนวยปฏิบัติมากขึ้นเทานั้น ในประการสําคัญ หากหนวยปฏิบัติมีความตองการที่จะใช

เงินเพิ่มมากขึ้นกวาที่กําหนดไวเปนไปไดหรือไมเพียงใดที่รัฐบาลหรือหนวยงานจากสวนกลางจะ

สามารถใหการตอบสนองไดทันตอเวลาหรือทันทวงที หากไมสามารถตอบสนองไดความลาชาในการ

ปฏิบัติก็อาจจะเกิดข้ึน และอาจจะมีผลถึงความลมเหลว ในการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยสวนรวมได 

      1.3) ในดานปจจัยที่เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช คลอดจนปจจัย

ทางดานวิทยาการหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวของในนโยบาย ปญหาทางดานสมรรถนะจะทวีมากขึ้น ถา

หากหนวยที่รับผิดชอบไมไดรับการสนับสนุนทางดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชอยางเพียงพอ 

หรือทันตอเวลาในบางกรณี กรณีปฏิบัติตามนโยบายนั้น มีลักษณะที่ตองใชวิทยาการหรือเทคโนโลยี

เขามาเกี่ยวของดวย ปญหาทางดานสมรรถนะจะมีมากยิ่งขึ้น ถาหากผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจ

ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ซึ่งในเรื่องนี้จะเห็นไดวามีความสัมพันธเชื่อมโยง กับปจจัยทางดานบุคลาการ

โดยตรง ดังที่ไดระบุไวแลว ฉะนั้น ในภาพรวมอาจกลาวไดวาปญหาทางดานสมรรถนะของหนวย

ปฏิบัติจะมีมากขึ้น หากหนวยนั้นขาดความพรอมทางดานบุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ

เครื่องใช ตลอดจนวิทยาการหรือเทคโนโลยี ปจจัยเหลานี้อาจจะสงผลทําใหเกิดความลมเหลวในการ

นํานโยบายไปปฏิบัติได 

  2) ปญหาทางดานการควบคุม ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยสวน

หนึ่ง ยอมขึ้นอยูกับความสามารถในการควบคุม ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวัดความกาวหนาหรือ

ผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงานหรือโครงการ มีผลงานเปนจํานวนมากที่แสดงใหเห็นวา ปญหาของ

การนํานโยบายไปปฏิบัติจะเพิ่มมากขึ้น ถาหากวาผูรับผิดชอบในนโยบายนั้น ขาดความสามารถที่จะ

ทําการวัดผลหรือควบคุมผลงานของหนวยปฏิบัติ ปญหาทางดานการควบคุมจะมีมากหรือนอย

เพียงใด ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขตางๆ หลายประการ เงื่อนไขประการแรก ขึ้นอยูกับความสามารถของ

หนวยที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบายวาจะสามารถแปลงนโยบายนั้นๆ ออกมาเปนแนวทางปฏิบัติ 

แผนงาน หรือ โครงการที่สอดคลองกับความตองการของนโยบายเพียงใด เงื่อนไขประการที่สอง 

ขึ้นอยูกับวากิจกรรมของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเพียงใด เงื่อนไข

ประการที่สาม ขึ้นอยูกับการที่หนวยงานปฏิบัติจะมีการกําหนดภารกิจ ตลอดจนมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติงานรวม แผนงาน หรือโครงการนั้นเพียงใด เงื่อนไขทั้งสาม

ประการนี้ จะมีผลโดยตรงตอการสรางความสามารถในการควบคุม หรือการวัดความกาวหนาของการ
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ปฏิบัติงานที่จะสามารถสนองตอบตอความตองการของนโยบายได และในขณะเดียวกันก็จะมีผล

โดยตรงตอปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย 

 3) ปญหาทางดานความรวมมือและการตอตานการเปลี่ยนแปลง ไมวาหนวยงานที่

รับผิดชอบนโยบาย จะมีความสามารถในการควบคุมผลงานของหนวยปฏิบัติภายใตระบบการวัดและ

ติดตามผลที่สมบูรณเพียงใดก็ตาม การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จไปไมไดถาหาก

ปราศจากเสียซึ่ง ความรวมมือจากสมาชิกทั้งมวลในองคกรหรือหนวยปฏิบัติในอีกนัยหนึ่ง ปญหาของ

การนํานโยบายมีสูงขึ้นเปนอยางมาก ถาสมาชิกในองคกรหรือหนวยปฏิบัติไมใหความรวมมือ หรือ

ตอตานการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลมาจากนโยบายนั้นๆ 

   4) ปญหาทางดานอํานาจและความสัมพันธกับองคกรอื่นที่เกี่ยวของ ปญหาหลักอีก

ดานหนึ่งในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็คือ ปญหาทางดานอํานาจและความสัมพันธกับองคกรอื่นที่

เกี่ยวของ การพิจารณาถึงปญหาทางดานนี้กลาวไววา เปนการกาวล้ําไปจากขอบขายของปญหา

ทางดานสมรรถนะ ปญหาทางดานการควบคุมและปญหาทางดานความรวมมือและการตอตานการ

เปลี่ยนแปลงของสมาชิก หรือหนวยปฏิบัติในองคกร ไปสูขอบขายของปญหาที่เกิดขึ้นจากองคกรที่

รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะมีปฏิสัมพันธกับองคการอื่นๆ ที่อาจจะเปนผูรับผิดชอบหรือ

มีสวนรวมเกี่ยวของในการนํานโยบายไปปฏิบัติดวยเชนกัน การปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้ ถือวา

เปนการปฏิสัมพันธที่เกิดข้ึนภายใตสภาพแวดลอมทางการเมือง ซึ่งเนนการเผชิญหนาการแสวงหาการ

สนับสนุน การเจรจาตอรองในการจัดสรรทรัพยากรหรือผลประโยชนระหวางหนวยงานหรือองคกร

ตางๆ ในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

   ภายใตความเขาใจขางตน ปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งเกิดจากเรื่องของ

อํานาจและความสัมพันธระหวางองคกรที่รับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับองคกรอื่นๆ ที่

เกี่ยวของจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับเงื่อนไขหรือปจจัยยอยหลายๆ ประการ นับตั้งแต 

   4.1) ลักษณะของการติดตอและความสัมพันธที่หนวยปฏิบัติมีกับหนวยงานที่ควบคุม

นโยบายดังกลาว 

   4.2) ระดับความจําเปนที่หนวยปฏิบัติ จะตองแสวงหาความรวมมือ พึ่งพาหรือทํา

ความตกลงกบัหนวยงานหลักอ่ืนๆ และ 

   4.3) ระดับของความเปนไปไดที่เจาหนาที่ของแตละหนวยจะสามารถทํางานรวมกัน  

  5) ปญหาทางดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคกรหรือบุคคลสําคัญ 

    นโยบายใดก็ตามถาหากปราศจากเสียง ซึ่งความสนับสนุนและความผูกพันขององคกร

หรือบุคคลสําคัญแลว ปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติก็อาจจะเกิดขึ้นไดในบางกรณีปญหา

ดังกลาวอาจลุกลามสงผล ไปถึงความลมเหลวของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได โดยนัยดังกลาวความ

สนับสนุนและความผูกพันขององคกรหรือบุคคลสําคัญ ซึ่งไดแก กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน 
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นักการเมือง ขาราชการระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน เปนอาทิ จึงมีความสําคัญอยางมากองคกรหรือ

บุคคลสําคัญดังกลาวอาจใหความสนับสนุนทางการเมือง เงินทุน เงินงบประมาณ ตลอดจนสราง

อุปสรรคตอตานเตะถวง หรือคัดคาน ไดตลอดเวลามากนอยแตกตางกันไปตามภาวะอํานาจและ

สถานการณ 

  กลาวใหเดนชัดขึ้น ความยากลําบากของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีมากหรือนอย

เพียงใดขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี ้

  ประการแรก ผูรับผิดชอบหรือหนวยราชการที่รับผิดชอบ ในการนํานโยบายไปปฏิบัติมี

ความสัมพันธที่แนนแฟน กับฝายการเมืองและฝายบริหารหรือไม บอยครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัว

บุคคลเหลานี้ที่มีตอนโยบายมักเปลี่ยนแปลงไป การขาดความสัมพันธที่ดีตอกันจึงมักเปนเงื่อนไขที่

นํามาซึ่งอุปสรรคของนโยบายนั้นไมมากก็นอย ซึ่งถานักการเมืองหรือฝายบริหารผูใดมีอํานาจทาง

การเมืองสูงพอที่จะมีอิทธิพลตอนโยบายก็จําเปนตองระวังและตระหนักไวเปนอยางมาก 

  ประการที่สอง กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน ที่เกี่ยวของทั้งในระดับตางชาติและระดับ

ทองถิ่นมีความเขาใจ ตลอดจนสูญเสียผลประโยชนในนโยบายนั้นเพียงใด ในบางกรณี การสูญเสีย

ประโยชนและการขาดความเขาใจ ในนโยบายอยางเพียงพออาจนํามา ซึ่งปญหาหรือทําใหกลุม

เหลานั้นทําการตอตานคัดคานนโยบายได 

  ประการที่สาม เงื่อนไขของระดับความสัมพันธระหวางหนวยงาน ที่รับผิดชอบใน

นโยบายกับสื่อมวลชนก็มีความสําคัญอยางมาก หากขาดซึ่งความสัมพันธหรือความเขาใจอันดี 

สื่อมวลชนก็อาจจะใชอิทธิพลของตนที่มีอยูโจมตี หรือทําลายความนาเชื่อถือของนโยบายเสียก็ได 

  ประการที่สี่ บุคคลสําคัญในระดับทองถิ่นและในระดับชาติใหความสนับสนุนในนโยบาย

เพียงใดจากประสบการณ ในประเทศไทยโครงการวางแผนครอบครัวที่ดําเนินอยูในตางจังหวัดบาง

จังหวัด ในระยะแรกไมไดรับการยอมรับจากประชาชนเทาที่ควร เพราะประชาชนเหลานั้นยังมีความ

เชื่อหรือความเขาใจวา การวางแผนครอบครัวหรือการคุมกําเนินเปนบาป บางครั้งผูบริหารโครงการก็

จําเปนตองอาศัยบุคคลสําคัญในทองถิ่นนั้น ซึ่งไดแก ภิกษุ (เจาอาวาสในทองถิ่นนั้น) ทําการเทศน 

สรางความเขาใจใหกับประชาชน ในภาพรวมจึงถือไดวา เงื่อนไข ความสนับสนุนและความผูกพันของ

องคกร หรือบุคคลสําคัญมีอิทธิพลเปนอยางมากตอความสําเร็จ และความลมเหลวของการนํานโยบาย

ไปปฏิบัติ (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา, 2542) 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 การนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น ถือเปนขั้นตอนสําคัญ ที่จะทําใหการแกไขปญหาในสังคม

บรรลุผล หรือชวยใหเปาหมายของการสรางสภาพการณ ที่พึงประสงคในสังคมของรัฐบาลบรรลุผล

สําเร็จ ดังนั้นขั้นตอนดังกลาวนี้จึงมีความสําคัญท่ีสุดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
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  จากการศึ กษาผลงาน  ของนั กวิ ช าการต า งๆ  ได แก  ลิ ขิ ต  ธี ร เ วคิ น  ( 2535)            

ดวงดาว ยังสามารถ (2537) ศุภชัย ยาวะประภาษ (2538) และวรเดช จันทรศร (2540) พบวา ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น จะประกอบดวยปจจัย

ตางๆ ไดแก ความรวมมือระหวางผูกําหนดนโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเขาใจในเนื้อหา

และวัตถุประสงคของนโยบายของหนวยปฏิบัติ ลักษณะของหนวยปฏิบัติ ความพอเพียงของ

ทรัพยากรที่ไดรับ และการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

1) ความรวมมือระหวางผูกําหนดนโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติในการวัด

ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น สามารถวัดไดจากระดับความรวมมือที่ผูรับนโยบายไป

ปฏิบัติ มีตอผูออกคําสั่ง หรือผูมอบหมายนโยบาย ถาระดับความรวมมือมีสูง โอกาสที่นโยบายจะถูก

นําไปปฏิบัติ ใหประสบความสําเร็จก็มีสูงตามไปดวย ในทางตรงกันขามถาหากหนวยปฏิบัติใหความ

รวมมือตอผูมอบหมายนโยบายนอย โอกาสที่นโยบายจะถูกนําไปปฏิบัติและประสบความลมเหลวก็มี

สูง 

2) ความเขาใจในเนื้อหา และวัตถุประสงค ของนโยบายของหนวยปฏิบัติ ดังที่ไดกลาว

มาแลววา ปจจัยขอนี้เปนปจจัยสําคัญ เพราะการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจประสบความลมเหลวได 

หากหนวยปฏิบัติไมเขาใจถึงเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงคของนโยบายอยางถองแท สําหรับปจจัยใน

เรื่องวัตถุประสงคนี้ ผูกําหนดนโยบายจําเปนจะตองพิจารณาใหวัตถุประสงคของนโยบายทุกขอ

สอดคลอง และสนับสนุนซึ่งกันและกันดวย ในการชี้แจงใหหนวยปฏิบัติทราบควรจะชี้แจงใหกระจาง

ชัดโดยอาจจะเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของมารับฟงนโยบาย และเปดโอกาสใหหนวยปฏิบัติไดมี

โอกาสซักถามกอนที่จะลงมือปฏิบัติ และในกระบวนการของการปฏิบัตินั้น หากหนวยปฏิบัติมีปญหา

หรือไมแนใจใดๆ ควรจะสอบถามหนวยงานที่มอบหมายนโยบายทันที 

3) ลักษณะที่หนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ห น ว ย ง า น นั้ น ก็ มี

ความสําคัญเพราะการมอบหมายนโยบายสําคัญใหแกหนวยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม มักจะมีปญหาในการ

ปฏิบัติงาน นโยบายที่จะประสบความสําเร็จนั้นมักจะเปนนโยบายที่มอบหมาย ใหแกหนวยงานที่มีอยู

แลวและสนับสนุนนโยบายนั้นๆ รวมทั้งมีทรัพยากรพรอมอยูแลว 

  นอกจากนี้ ลักษณะของหนวยงานก็เปนปจจัยสําคัญ หากเปนหนวยงานขนาดเล็กที่มี

สายการบังคับบัญชานอย จํานวนผูใตบังคับบัญชามาก จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติมากกวาหนวยงานขนาดใหญที่มีสายการบังคับบัญชายาว แตมีผูใตบังคับบัญชานอย 

นอกจากนี้หนวยงานที่มีหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติ หัวหนาหนวยงานมีภาวะผูนําที่เขมแข็งแลว 

โอกาสที่นํานโยบายไปปฏิบัติ และประสบความสําเร็จจะมีสูง 
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4) ความพอเพียงของทรัพยากร ในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น สิ่งสําคัญก็คือตองมี

การใชทรัพยากร ทั้งคน งบประมาณวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยีตางๆ รวมทั้งอาคารสถานที่สําหรับเรื่อง

บุคลากร หรือกําลังคนนั้นมีเงื่อนไขที่นาพิจารณาไดแก 

  เงื่อนไขประการแรก นโยบายที่จะถูกนําไปปฏิบัตินั้นตองหาบุคลากรจํานวนเทาใดและ

มีคุณสมบัติอยางไร 

  เงื่อนไขประการที่สอง บุคลากรที่ตองการเหลานั้นที่มีอยูในระบบราชการหรือไม หาก

มีอยูแลวบุคลากรเหลานั้นมีคุณภาพความรู ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นไดหรือไม 

บุคลากรเหลานี้มีความยินดีหรือความตั้งใจที่จะมารวมเปนผูปฏิบัติ ในนโยบายนั้นหรือไมสําหรับ

หนวยราชการที่มีบุคลากรเหลานี้อยู ยินดีที่จะใหบุคลากรเหลานั้นมาเปนผูรวมปฏิบัติตามนโยบายนั้น 

หรือไม 

  เงื่อนไขประการที่สาม หากไมมีบุคลากรเหลานั้นในหนวยราชการ หนวยงานฯ จะไป

หาที่ไหน หาจากภาคเอกชนไดหรือไม จะมีวิธีการดึงดูดบุคลากรเหลานั้นอยางใด ปญหาในการนํา

นโยบายไปปฏิบัติจะมีความสลับสับซอนยิ่งขึ้น หากบุคลากรที่เราตองการมีอยูไมเพียงพอในระบบ

ราชการ หรือบุคลากรไมมีความพรอมหรือเต็มใจที่จะเขามารวมปฏิบัติตามนโยบายนั้น และหาก

บุคลากรกระจัดกระจายกันอยูตามสวนราชการตางๆ หลายๆ หนวยก็อาจจะเกิดปญหาความไมเต็มใจ

ของหนวยงานตนสังกัด ที่จะใหขาราชการในสังกัดมารวมดําเนินการตามนโยบายดังกลาว ในระบบ

ราชการไทยนโยบายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชนบท มักประสบปญหาเกี่ยวกับบุคลากรมาก เพราะ

บุคลากรที่ความรูความสามารถมักจะสมัครใจอยูปฏิบัติงานในสวนกลางมากกวาจะไปปฏิบัติงานตาม

ทองที่ชนบท ทั้งนี้เพราะมีโอกาสกาวหนามากกวาถาหากปฏิบัติงานที่อยูที่ชนบท สําหรับเงื่อนไข

ประการที่สาม หากการปฏิบัติตามนโยบายนั้นจําเปนตองอาศัยบุคลากรจากภาคเอกชนเขามามีสวน

รวมดวย ปญหาคือเราจะไดบุคลากรดังกลาวมายากมาก และในทางปฏิบัติก็คือหนวยราชการยอมมี

ขอติดขัดในเรื่องกฎหมาย และระเบียบตางๆ ในการจายคาตอบแทน อันจะเปนอุปสรรคตอ

ความสามารถในการดึงดูดบุคลากรจากภาคเอกชนใหเขามารวมปฏิบัติงานในนโยบายนั้นไดตามที่

ตองการและตอเนื่อง ปจจัยตางๆ เหลานี้ในภาพรวมจะสงผลตอสมรรถนะของหนวยงานที่รับผิดชอบ

ในการนํานโยบายไปปฏิบัติและตอความสําเร็จของนโยบายโดยสวนรวม 

  สําหรับปจจัยทางดานงบประมาณนั้น หากหนวยงานที่รับผิดชอบในการนํานโยบาย

สาธารณะไปปฏิบัติถูกจํากัดเงื่อนไขของการใชงบประมาณ จะทําใหการปฏิบัติงานเกิดปญหามากขึ้น 

เชน ขอจํากัดเรื่องเงื่อนไขของการใชเงิน หรือมีระเบียบบังคับเกี่ยวกับการใชเงินมากมายจนขาดความ

ยืดหยุน ก็จะเปนตัวบั่นทอนสมรรถนะของหนวยปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่การนํานโยบายไป

ปฏิบัติจําเปน จะตองไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินอยางมาก แตรัฐบาลไมอาจหาเงินมา

สนับสนุนได หรือทําไดลาชาก็อาจจะทําใหเกิดปญหาได 
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  เชนเดียวกับปญหาเรื่องเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนปจจัยทางดานวิทยาการ หรือ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของในนโยบาย หากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมไดรับการสนับสนุนปจจัยดังกลาวอยาง

เพียงพอหรือทันเวลาก็อาจจะทําใหการปฏิบัติงาน เกิดปญหาในบางกรณีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นมี

ลักษณะที่ตองใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ซึ่งในเรื่องนี้เราเห็นวามีความสัมพันธกับปจจัยทางดาน

บุคลากรดังที่ไดกลาวมาแลว 

5) การประสานงานระหวางหนวยงานในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นหากมีจํานวน

หนวยงานที่เกี่ยวของมาก และหนวยงานเหลานั้นมีวัฒนธรรมองคการที่แตกตางกัน บางครั้งอาจทําให

เกิดปญหาดานการประสานงาน จนทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีปญหาได นอกจากนี้ในเรื่องของ

จํานวนมากนอยของจุดตัดสินใจ ถาหากจํานวนจุดตัดสินใจมีมาก ความลาชาในการปฏิบัติงาน ก็จะมี

มากขึ้นดวย 

 สําหรับปจจัย ลักษณะความสัมพันธดั้งเดิมระหวางหนวยงาน ที่รวมการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามนโยบายจะมีสวนสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของนโยบาย ถามีความรวมมือกันอยาง

ดีมากอนในอดีต จะสงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายเปนไปดวยดี หากในอดีตเคยมีความขัดแยงกันมา

กอน ก็จะพาไปสูปญหาในการปฏิบัติได 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 สุรเดช สิงหรีวงศ (2545) ศึกษาถึงประสิทธิภาพการตรวจสอบแบบขยายฐานภาษีในเขต

ทองที่ในจังหวัดยะลา โดยศึกษาแยกเปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 ศึกษาถึงผลการจัดเก็บภาษีโดยรวมของจังหวัดยะลา ในป 2443 – 2544 

และประมาณการเปรียบเทียบกัน ในปงบประมาณ 2544 พบวา สํานักงานสรรพากรจังหวัดยะลา 

(สาขา) มีความสามารถจัดเก็บภาษีทุกประเภทไดสูงขึ้น กวาปงบประมาณ 2543 และมากกวา

ประมาณการ ที่คาดวาจะจัดเก็บไดและภาพรวมของการบริหารจัดเก็บภาษีพบวามีการเพิ่มขึ้นของ

จํานวนเงินนั้น มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารงาน ของผูบริหารและนโยบายการขยายฐานภาษีที่ได

กระทําอยางตอเนื่อง สามารถบรรลุวัตถุประสงคทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และ

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตางก็จัดเก็บไดสูงขึ้นกวาเดิม 

  สวนที่ 2 ไดศึกษาถึงผลการจัดเก็บ เมื่อไดดําเนินการขยายฐานภาษี 14 ประเภท 

เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 24.31 สําหรับกิจการที่จัดเก็บไดมากที่สุด คือ ภาษีบํารุงทองที่ การขยายฐาน

ภาษีไดใหความสําคัญทางดานการเกษตร เพราะยะลาเปนแหลงที่มีสวนยางพามากที่สุด พื้นที่ทาง

การเกษตรมีแนวโนมที่จะขยายตัวสูง มีความสามารถที่จะเสียภาษี และจากการศึกษาทําใหทราบถึง 

นโยบายในการบริหารการจัดเก็บภาษี โดยพิจารณาจากความเปนไปไดและสภาพของเกษตรกรรม ที่

สามารถจะเสียภาษีโดยเต็มใจ และมีความเปนธรรม ผูประกอบการยอมรับได ตลอดทั้งทําให
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เจาหนาที่และผูประกอบการมีความรูสึกที่ดีตอกัน ตัวชี้วัดคือ เมื่อขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปแลวนั้น 

ลวนทําใหเม็ดเงินที่เก็บไดเพิ่มขึ้น ประกอบกับการขยายฐานภาษีไปนั้นก็มุงเนนไปยังกลุมเปาหมายที่

พิจารณาจากขอมูลแลววานาจะยังเสียภาษีไมถูกตองนักหรือเสียนอยกวาความเปนจริง และกิจการที่มี

การขยายตัวขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลตอการจัดเก็บภาษีในภาพรวมของสํานักงานสรรพากร 

จังหวัดยะลา 

 สิริภัทร ประภาวงศ (2545) ไดศึกษาวิจัยปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ซึ่งผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มี

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลดีมาก มีความรูความ

เขาใจในทางดานนิติบัญญัติปานกลาง และมีความรูต่ําเกี่ยวกับเรื่องการนําเอาความรูความเขาใจ ไป

ใชในการดําเนินงานโดยตรงเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ ตําแหนง เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ

การสมรส อาชีพ รายไดและประสบการณในการทํางานมีความสัมพันธตอความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

องคการบริหารสวนตําบล ของคณะกรรมการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลที่ตางกัน และผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจขององคการ

บริหารสวนตําบล ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน

บริหารงบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบล จากการวิจัยพบวา มีปจจัยหลายอยางที่สงผล

สืบเนื่องใหเกิดลักษณะของความรูความเขาใจในดานตางๆ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการปฏิบัติ

หนาที่ของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

 จรูญศรี ชายหาดและคนอ่ืนๆ (2545) ไดศึกษารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งผล

การศึกษาสรุปไดวา การพิจารณาความเหมาะสมในการแบงรายไดระหวางรัฐบาลและองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง ไดพิจารณาจัดแบงภาษีใหสอดคลอง

กับหลักการทางภาษีอากรของภาษีแตละประเภท และบทบาทหนาที่ของรัฐบาลกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยเนนความเปนอิสระของทองถิ่น ทําใหทองถิ่นมีแหลงรายไดที่มีความแนนอน ชัดเจน 

สามารถคาดการณได ในการแบงภาษีใหแหลงกําเนิดภาษีเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับความเปนจริงใน

แตละทองถิ่น และเปนไปตามหลักความรับผิดชอบตอประชาชนผูเสียภาษี โดยเงินที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใช ควรมาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนในทองถิ่นสวนใหญ หากยังไมไดเปนไปตาม

หลักนี้ก็ตองดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑโดยเรงสงเสริมขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีให

องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังเก็บภาษีไมไดมาก และสังคม

ตองการการกระจายอํานาจเร็ว การแบงภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บไดไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใช 

และการจัดสรรรายไดจากรัฐบาลไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองใชหลักเกณฑแหลงที่เกิด

รายไดใหมากที่สุด คือองคกรปกครองสวนทองถิ่นไหนที่รัฐบาลจัดเก็บภาษีที่จะแบงไดมากก็ควรไดรับ
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สวนแบงภาษีมาก เพื่อใหเปนไปตามศักยภาพทางเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และผล

การศึกษาวิจัยไดพบวาปญหารายไดทองถิ่นไทย ปจจุบันไดแก 

  1. การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดเก็บรายไดไมเพียงพอแกการใชจาย สาเหตุ

เพราะขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังดวยอยูมากตอง

พึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตราสูง ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดอิสระในการดําเนินงาน 

  2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมกลาจัดเก็บภาษีเพราะกลัวฐานเสียง มุงที่จะ

ขอเงินอุดหนุนหรือขอแบงเงินรายไดจากรัฐบาล ทําใหหลักความรับผิดชอบตอประชาชนผูเสียภาษ ี

(Accountability) ไมเกิด 

  3. ประชาชนขาดความเขาใจในการเสียภาษีบํารุงทองที่ จึงขาดจิตสํานึกในการมีสวน

รวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทํางานเพื่อชุมชนของตนเอง 

  4. การที่โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถิ่นปจจุบันมีการแทรกซอนทับกัน คือ มี

องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัดและมีเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับพื้นที่ทําใหเกิดปญหาโตแยง

ในการแบงสรรรายไดสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท 

  5. การกําหนดอํานาจในการจัดเก็บภาษีและรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่

เปนอยูในกฎหมายปจจุบัน อยูในภาวะที่สับสนไมมีหลักการ เพราะขาดการมองอยางเปนระบบใน

ภาพรวมตัวอยาง เชน ภาษีมูลคาเพิ่มมีกฎหมายที่เกี่ยวของถึง 4 ฉบับ คือ กฎหมายจัดสรรฯ 

กฎหมาย อบจ. กฎหมายเมืองพัทยา และกฎหมายการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ 

หรือกรณีที่ กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอาจมีรายไดจากการออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีสรรพสามิต จากการคาในเขต หากปฏิบัติจะ

กอใหเกิดความไมเปนธรรมอยางมาก เพราะการเก็บภาษีสรรพสามิตเก็บจากโรงงานที่ผลิตซึ่งไมทุก

ทองที ่

  6. กระแสของการกระจายอํานาจที่ตองการเพิ่มบทบาทขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการบริหารจัดการเรื่องของทองถิ่นใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ที่จะเพิ่มขึ้นตามการ

กระจายอํานาจจึงจําเปนตองปรับปรุงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 อุบล ยะไวทย (2547) ไดศึกษาปญหาการจัดเก็บรายไดของ องคการบริหารสวนตําบลใน

จังหวัดยะลา ซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญไมสามารถจัดเก็บรายได

ครบตามประเภทที่ พ.ร.บ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ไดใหอํานาจไว 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพรับจางหรือเกษตรกร โดยมีรายไดเฉลี่ยตอปเพียง 16,134 - 

44,072 บาท แสดงถึงการมีฐานภาษีที่แคบ เพราะประชากรสวนใหญมีรายไดนอยกวา รายไดสุทธิขั้น
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ต่ํา และปญหาสําคัญเก่ียวกับการจัดเก็บรายไดของ อบต. คือ การไมไดจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน สวนปญหาอุปสรรคตางๆ ในการจัดเก็บรายได แบงเปน 4 ดาน คือ  

 1. ปญหาดานองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบการจัดเก็บรายได เจาหนาที่ไมเพียงพอ  

 2. ปญหาดานการบริหารจัดเก็บภาษี เนื่องจากไมไดจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินไมปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  

 3. ปจจัยที่เกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การมีฐานภาษีแคบ ประชาชนสวน

ใหญมีรายไดนอย และขาดความตระหนักถึงความสําคัญของการชําระภาษีเพื่อพัฒนาทองถิ่น  

 4. ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาการจัดเก็บรายไดของ อบต. มีการตั้งประมาณการ

รายรับต่ํากวาศักยภาพท่ีแทจริง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการจัดเก็บรายได 

 

 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษา เรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร 

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ซึ่งมีวิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การหาคาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 วิธีวิเคราะหขอมูล 

3.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือคณะผูบริหารองคการบริการสวนตําบล สมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบลและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จํานวน 4 แหง คือ  

  1) องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 

  2) องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง 

  3) องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ 

  4) องคการบริหารสวนตําบลปุโรง 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางไดจากการสุมกลุมตัวอยางใชวิธีเจาะจง คณะผูบริหารองคการบริการสวนตําบล 

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง ดังนี้ 

คณะผูบริหาร อบต.   จํานวน 16 คน 

พนักงานสวนทองถิ่น  จํานวน 16 คน 

หัวหนางาน   จํานวน  8 คน 

รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 40 คน 

 

3.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ (Independent variable)  

  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
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1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ตําแหนง 

ตัวแปรตาม (Dependent variable)  

 ปจจัยที่มีผลตอการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ประกอบดวย 

1. โครงสรางองคกรจัดเก็บภาษีของ อบต. 

- การแบงสวนราชการ 

- กรอบอัตรากําลังและบุคลากร 

- การมอบหมายหนาที่ ความรับผิดชอบ 

2. ขบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

- การใชอุปกรณสํานักงาน ชวยจัดเก็บภาษี 

- งบประมาณ 

- สภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่ อบต. 

  3. ปจจัยสนับสนุนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

  4. งบประมาณและสภาพภูมิศาสตร 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยใชแบบสอบถามทั้งประเภทถามเลือกตอบและคําถามปลายเปด 

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน 

 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และตําแหนง  

 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น ที่มีผลตอการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน

การจัดเก็บภาษีในองคการบริหารสวนตําบล ดานตางๆ รวม 4 ดาน ประกอบดวย 

  1. ดานโครงสรางและระบบงาน  

  2. ดานแนวทาง กระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจํานวน 4 ขอ  

  3. ดานปจจัยสนับสนุน จํานวน 3 ขอ  

  4. ดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตรและเศรษฐกิจ จํานวน 5 ขอ  
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 รวมทั้งสิ้น 18 ขอ การสอบถามเพื่อใหกลุมตัวอยางแสดงระดับความคิดเห็นตอการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในองคการบริหารสวนตําบล โดยใชมาตรวัดแบบ Likert 

Scale 5 ระดับดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน แบงออกเปนดังนี้  

เห็นดวยอยางยิ่ง   5 คะแนน 

เห็นดวย   4 คะแนน 

  ไมแนใจ     3 คะแนน 

  ไมเห็นดวย  2 คะแนน 

  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 คะแนน  

เกณฑในการแปลความหมายของขอมูลจะอยูในรูปคะแนนของคาเฉลี่ยตามเกณฑการแปล 

(ศีริชัย พงชวิจัย, 2546) ดังนี้ 

4.51-5.00 หมายถึง  มากที่สุด   

3.51-4.50 หมายถึง  มาก   

2.51-3.50 หมายถึง  ปานกลาง  

1.51-2.50 หมายถึง  นอย   

  1.00-1.50 หมายถึง  นอยที่สุด  

 ตอนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการ

บริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบ จํานวน 6 ขอ 

 ตอนท่ี 4 เสนอแนะแนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนัง 

 

3.4 การหาความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากเอกสาร ตําราบทความทาง

วิชาการและงานวิจัย เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 

 3. ดําเนินการรางแบบสอบถาม โดยนําประเด็นที่ไดศึกษามาจัดเปนหมวดหมูใหสอดคลอง

กับแนวคิด 

 4. ดําเนินการรางแบบสอบถาม แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ

ครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิดแลวนําไปปรับปรุงแกไขเพ่ือดําเนินการตามลําดับตอไป 
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 5. นํารางแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหา และความเหมาะสมชัดเจนของเนื้อหาที่ใช 

 

3.5 วิธีดําเนินการศึกษา 

 ในการสรางเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ซึ่งพอสรุปไดดังนี ้

 1. ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินจากหนังสือ ตําราเอกสาร 

ผลงานวิจัย ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. กําหนดขอบเขตในการสรางแบบสอบถามตามลักษณะของเนื้อหาที่ตองการทราบ 

 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเรียบรอยแลว นําไปปรึกษาอาจารยตรวจสํานวนภาษาและ

ความสมบูรณของเนื้อหา 

 4. นํารางแบบสัมภาษณ และแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อ

พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเหมาะสมชัดเจนของเนื้อหาที่ใชโดยกําหนดใหคะแนนผล

การพิจารณาตัดสิน ดังนี้ให  

   +1 ถาแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองกับดานที่กําหนด 

   0 ถาไมแนใจวาคําถามนั้นสอดคลองหรือไมสอดคลองกับดานที่กําหนด 

   -1 ถาแนใจวาคําถามนั้นไมสอดคลองกับดานที่กําหนด 

 5. คัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC (Item-Objective Congruence Index: IOC) ตั้งแต 

0.50 ขึ้นไป และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จนไดคา IOC เปนที่นาพอใจ แลว

จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลนําผลการตรวจคุณภาพแลวมาหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) คัดเลือกแบบสอบถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง ตั้งแต 0.50 ขึ้นไป  

 6. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะครั้งสุดทายไปทดลองใช (Try – Out) 

กับประชากรทีท่ี่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 คน  

 7. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของ

แบบสอบถามเปนรายขอ โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย (Item-Totel Correction)      

(บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่นๆ, 2551) และเลือกใชขอที่มีอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20-0.80 และหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha 

– Coefficient) ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่นๆ, 2551) ไดคาสัมประสิทธิ์ความ

เชื่อมั่น เทากับ 0.856  
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3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้

1. ผูวิจัยทําหนังสือแจงหนวยงานหรือกลุมตัวอยาง และติดตออยางไมเปนทางการกับกลุม

ตัวอยางเพื่อสรางความคุนเคย 

2. ผูวิจัยลงเก็บขอมูลภาคสนามโดยทําการสอบถามดวยตนเอง 

 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามแบบตัวตอตัวกับกลุมตัวอยางตามกําหนดวัน เวลา และ

สถานที่ที่นัดหมาย 

4. ผูวิจัยนัดกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการสนทนากลุม ตามกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่นัด

หมาย 

5. ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของแบบสอบถามกอนทําการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอน

ตอไป 

 

3.7 การวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และตําแหนงหนาที่งาน ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็น ที่มีผลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในการ

จัดเก็บภาษีในองคการบริหารสวนตําบล ใชสถิติคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ตอนที่ 3 ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที (t-test) สมมติฐานปจจัยสวนบุคคลที่

แตกตางกันมคีวามคิดเห็นตอการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง แตกตางกัน 

 ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการ

บริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบใชสถิติจํานวน

และรอยละ 

  
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การวิจัยเรื่อง “การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร  

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา” ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยมีกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน และนําผลมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปแบงผลการวิเคราะห

ตามลําดับดังนี้  

 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 จากการนําเสนอผลการวิเคราะหและเพื่อความเขาใจที่ตรงกันในการแปลความหมายของ

ขอมูลในบทนี้ ผูศึกษาจึงกําหนดสัญลักษณ (Symbol) ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้  

  n   แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 

     แทน คาเฉลี่ย (Mean)  

  S   แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

4.2 การวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี  1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2 ระดับความคิดเห็น ที่มีผลการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในการ

จัดเก็บภาษีในองคการบริหารสวนตําบล 

 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงงาน)    

ที่แตกตางกันมีความเห็นตอการนําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบลในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา แตกตางกัน 

ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการ

บริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

ตอนท่ี 5 เสนอแนะแนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบล ในพื้นทีอ่ําเภอกรงปนัง 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4.1 จํานวน อัตราสวนรอยละ และขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน 

(N=40) 

รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย  22 55.00 

 หญิง 18 45.00 

2. อาย ุ   

 ต่ํากวา 30 ป  2 5.00 

 31 – 40 ป 12 30.00 

 41 ปขึ้นไป  26 65.00 

3. ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี  5 12.50 

ปริญญาตรี 33 82.50 

สูงกวางปริญญาตรี 2 5.00 

4. ตําแหนงงาน   

คณะผูบริหาร อบต.   16 40.00 

พนักงานสวนตําบล 16 40.00 

 หัวหนางาน 8 20.00 

 

 จากตารางที่  4 .1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับจํานวน และรอยขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55.0 เปนหญิงจํานวน 

18 คน คิดเปนรอยละ 45.0 มีอายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมา คือ 

อายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 82.5 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

12.50 มีตําแหนงงานเปนคณะผูบริหาร อบต. จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40 และพนักงานสวน

ตําบล จํานวน 16 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา คือ มีตําแหนงงานเปนหัวหนางาน 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 

ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ดานโครงสรางและระบบงาน 

 

การจัดทําแผนที่ภาษมีาใชในการจัดเก็บภาษ ี   S.D ผลการวิจัย 

ดานโครงสรางและระบบงาน    

1. โครงสรางการบริหารงานของ อบต. มีลักษณะรวมศูนย

อํานาจการตัดสินใจ ทําใหมีปญหาและอุปสรรคในการนํา

ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน อบต.ใช

หรือไม 

2.98 0.83 ปานกลาง 

2. อบต. มีการแบงงานและกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ดานการจัดเก็บภาษีไดดีเพราะมีการแยกออกจากงานดาน

บริหารอยางชัดเจน 

3.43 0.98 ปานกลาง 

3. การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีมีขั้นตอนที่งายตอการ

ปฏิบัติ 

3.33 1.02 ปานกลาง 

4. กรอบ อัตรากําลังของบุคลากรของทานมีเพียงพอ 3.29 1.06 ปานกลาง 

5. บุคลากรในหนวยงานของทานมีความเขาใจในบทบาท หนาที่ 

ความรับผิดชอบของตนเองเปนอยางด ี

3.28 1.10 ปานกลาง 

6. กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทย แจง

แนวทางและสงเสริมให อบต. จัดทําแผนที่ภาษีฯ เพื่อใหเก็บ

ภาษีไดเพ่ิมขึ้น 

3.20 1.04 ปานกลาง 

7. กฎหมาย หนังสือสั่งการ จากกระทรวง มหาดไทย ไมไดมี

คําสั่งให อบต. ตองทําจัดทําแผนที่ภาษีฯ โดยตรง 

3.26 1.10 ปานกลาง 

รวม 3.25 1.02 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง 

จังหวัดยะลา ดานโครงสรางและระบบงาน โดยภาพรวมมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

3.25 เมื่อพิจารณาเปนรายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวาอบต. มีการแบงงานและกําหนดอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบดานการจัดเก็บภาษีไดดีเพราะมีการแยกออกจากงานดานบริหารอยางชัดเจน 

มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.43 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือการปฏิบัติงานดานการ

จัดเก็บภาษีมีขั้นตอนที่งายตอการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 3.33 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง

สําหรับปจจัยที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือโครงสรางการบริหารงานของ อบต. มีลักษณะรวมศูนยอํานาจ

การตัดสินใจ ทําใหมีปญหาและอุปสรรคในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน 

อบต. มีคาเฉลี่ย 2.98 มีระดับความเห็นอยูในระดับปานกลาง  

 

ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

 

การจัดทําแผนที่ภาษีมาใชในการจัดเก็บภาษ ี   S.D ผลการวิจัย 

ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน    

1. องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมีการเตรียมการโดย

จัดทําแผนที่แมบท  

3.23 0.68 ปานกลาง 

2. องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมีการสํารวจขอมูล

ภาคสนาม 

3.60 0.72 มาก 

3. องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมีการจัดทําทะเบียน

ทรัพยสินและเก็บขอมูล 

3.53 0.82 มาก 

4. คณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิก อบต.ไมมีความรู ความ

เขาใจวิธีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

3.70 0.70 มาก 

5. อบต. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการนําระบบแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน อบต. อยางสม่ําเสมอ 

3.37 0.96 ปานกลาง 

6. หลังจากจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แลวพนักงาน

ตองมีการปรับปรุงขอมูลผูเสียภาษีใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
3.47 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.48 0.78 ปานกลาง 
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 ตารางที่ 4.3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัด

ยะลา ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยภาพรวมมีความเห็นอยูในระดับ  

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวาคณะผูบริหาร พนักงาน 

และสมาชิก อบต. ไมมีความรู ความเขาใจวิธีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด 3.70 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมาคือ องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมี

การสํารวจขอมูลภาคสนาม มีคาเฉลี่ย 3.60 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมีการเตรียมการโดยจัดทําแผนที่แมบท มี

คาเฉลี่ย 3.23 มีระดับความเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ดานปจจัยสนับสนุน 

 

การจัดทําแผนที่ภาษีมาใชในการจัดเก็บภาษ ี   S.D ผลการวิจัย 

ดานปจจัยสนับสนุน    

1. อบต. ของทานไดมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในงาน

จัดเก็บภาษี 

3.57 0.73 มาก 

2. อบต. ของทานมีวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑท่ีจําเปนตอ

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางเพียงพอ 

3.67 0.61 มาก 

3. วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑของ อบต. อยูในสภาพดี และ

พรอมที่จะใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ 

3.70 0.75 มาก 

รวม 3.65 0.69 มาก 

 

 ตารางที่ 4.4 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัด

ยะลา ดานปจจัยสนับสนุน โดยภาพรวมมีความเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑของ อบต. อยูในสภาพดี และพรอมที่

จะใชงานไดเต็มประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคือ อบต. มีวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑที่

จําเปนตอการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.57 สําหรับปจจัยที่มี
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คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ อบต. ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในงานจัดเก็บภาษี มีคาเฉลี่ย 3.57 มี

ระดับความเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวน

ตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ดานงบประมาณและ สภาพภูมิศาสตร 

 

การจัดทําแผนที่ภาษีมาใชในการจัดเก็บภาษ ี   S.D ผลการวิจัย 

ดานงบประมาณและสภาพภูมิศาสตร    

1. งบประมาณของ อบต. มีจํานวนไมเพียงพอตอการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

3.53 0.78 มาก 

2. อบต. ไมไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

3.70 0.84 มาก 

3. สภาพทางภูมิศาสตรและพื้นที่ของ อบต. เปนภูเขาหรือท่ีปา

สงวน เปนอุปสรรคตอการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

3.40 0.67 ปานกลาง 

4. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต. ไมได

รับการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณจากสภา อบต. 

3.63 0.81 มาก 

5. สภาพพ้ืนที่ของ อบต. มีผูประกอบการ รานคาและธุรกิจ

ตางๆ นอย ไมคุมคาตอการลงทุนในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

3.50 0.94 มาก 

รวม 3.55 0.80 มาก 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง 

จังหวัดยะลา ดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตรโดยภาพรวมมีความเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 

3.55 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวาอบต. ไมไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย 3.70 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา

คือ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต. ไมไดรับการสนับสนุนและอนุมัติ

งบประมาณจากสภา มีคาเฉลี่ย อบต. 3.63 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก สําหรับปจจัยที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ สภาพทางภูมิศาสตรและพื้นที่ของ อบต. เปนภูเขาหรือที่ปาสงวน เปนอุปสรรค
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ตอการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย 3.40 มีระดับความเห็นอยูในระดับ        

ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมทุกดาน ของความเห็นเจาหนาที่ในการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 

การจัดทําแผนที่ภาษีมาใชในการจัดเก็บภาษ ี   S.D ผลการวิจัย 

ดานโครงสรางและระบบงาน 3.25 1.02 ปานกลาง 

ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

3.48 0.78 ปานกลาง 

ดานปจจัยสนับสนุน 3.65 0.69 มาก 

ดานงบประมาณและสภาพภูมิศาสตร 3.55 0.80 มาก 

รวม 3.48 0.82 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง 

จังหวัดยะลา โดยรวมทุกดานมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 ดานปจจัยสนับสนุน มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด 3.65 ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานงบประมาณและสภาพ

ภูมิศาสตร มีคาเฉลี่ย 3.55 สําหรับดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานโครงสรางและระบบงาน           

มีคาเฉลี่ย 3.25 และมีระดับความเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 

ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 

 ปจจัยสวนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา และตําแหนงงาน) ที่แตกตางกันมีความเห็นตอการนํา

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จังหวัด

ยะลา แตกตางกัน 
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ตารางที ่4.7 การทดสอบสมมติฐาน ความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา จําแนกตามเพศ 

 

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากร

ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ใน

อําเภอกรงปนัง  จังหวัดยะลา 

เพศ 
 

 

t 

 

 

sig 

ชาย หญิง 

  S.D.   S.D. 

ดานโครงสรางและระบบงาน 2.81 0.37 3.01 0.47 0.249 0..478 

ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

2.94 0.32 3.00 0.38 0.001 0.989 

ดานปจจัยสนับสนุน 3.56 0.33 3.77 0.34 0.613 0.007 

ดานงบประมาณและ สภาพภูมิศาสตร 3.60 0.35 3.58 0.43 0.415 0.781 

รวม 3.23 0.19 3.34 0.21   

 

 จากตารางที่ 4.7 ผลการทดสอบคา t (t-test) ความเห็นของเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ดานโครงสรางและระบบงาน ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน และดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตร จําแนกตามเพศ พบวาเจาหนาที่ที่มีเพศตางกัน มี

ความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน  

สวนดานปจจัยบสนับสนุน พบวา เจาหนาที่ที่มีเพศตางกันมีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสินมาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา แตกตางกันที่ระดับความสําคัญที่ .01 
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ตารางที่ 4.8 การทดสอบสมมติฐาน ความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา จําแนกตามอายุ 

 

การจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน มาใช

ในการจัดเก็บภาษีอากร

ในพื้นที่องคการบริหาร

สวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา 

อายุ 

 

 

F 

 

 

sig 

ต่ํากวา 30 ป 31 – 40 ป 41 ปขึ้นไป 

  S.D.   S.D.   S.D. 

ดานโครงสรางและ

ระบบงาน 
2.96 0.66 2.89 0.49 2.90 0.51 0.001 0.980 

ดานกระบวนการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

2.94 0.35 3.03 0.36 2.99 0.34 0.613 0.635 

ดานปจจัยสนับสนุน 3.74 0.38 3.74 0.37 3.74 0.37 0.230 0.704 

ดานงบประมาณ สภาพ

ภูมิศาสตร 
3.60 0.42 3.54 0.45 3.58 0.43 0.002 0.660 

รวม 3.31 0.21 3.30 0.23 3.30 0.21   

 

 จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบคา t (t-test) ความเห็นของเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ดานโครงสรางและระบบงาน ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ดานปจจัยสนับสนุน และดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตร จําแนกตามอายุ พบวา

เจาหนาที่ที่มีอายุตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการ

จัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.9 การทดสอบสมมติฐาน ความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

การจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

มาใชในการจัดเก็บภาษี

อากรในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ใน

อําเภอกรงปนัง  

จังหวัดยะลา 

ระดับการศึกษา 

 

 

 

F 

 

 

 

sig 

ต่ํากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงปริญญาตรี 

  S.D.   S.D.   S.D. 

ดานโครงสรางและ

ระบบงาน 
3.01 0.65 2.95 0.49 2.95 0.45 0.249 0. 838 

ดานกระบวนการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

2.94 0.33 3.03 0.34 2.98 0.36 0.166 0. 625 

ดานปจจัยสนับสนุน 3.68 0.35 3.07 0.32 3.68 0.34 0.312 0. 418 

ดานงบประมาณ สภาพ

ภูมิศาสตร 
3.63 0.37 3.57 0.41 3.59 0.39 0.514 0.232 

รวม 3.27 0.21 3.15 0.22 3.30 0.20   

 

 จากตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบคา t (t-test)  ความเห็นของเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ดานโครงสรางและระบบงาน ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ดานปจจัยสนับสนุน และดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตร จําแนกตามระดับการศึกษา 

พบวาเจาหนาทีท่ีจ่บการศึกษาระดับตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา             

ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.10 การทดสอบสมมติฐาน ความเห็นเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา จําแนกตามตําแหนงงาน 

 

การจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 

มาใชในการจัดเก็บภาษี

อากรในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ใน

อําเภอกรงปนัง  

จังหวัดยะลา 

ตําแหนงงาน 

 

 

F 

 

 

sig 

คณะผูบริหาร พนักงานฯ หัวหนางาน 

  S.D.   S.D.   S.D. 

ดานโครงสรางและ

ระบบงาน 
4.02 0.18 3.89 0.23 3.83 0.21 0.025 0.903 

ดานกระบวนการจัดทํา

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

4.37 0.14 4.14 0.21 4.37 0.15 0.441 0.512 

ดานปจจัยสนับสนุน 3.09 0.27 3.57 0.39 3.41 0.30 0.104 0.851 

ดานงบประมาณ สภาพ

ภูมิศาสตร 
2.37 0.22 1.71 0.22 2.59 0.23 1.751 0.196 

รวม 3.47 0.20 3.33 0.26 3.55 0.22   

 

 จากตารางที่ 4.10 ผลการทดสอบคา t (t-test) ความเห็นของเจาหนาที่ในการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอ

กรงปนัง จังหวัดยะลา ดานโครงสรางและระบบงาน ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ดานปจจัยสนับสนุน และดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตร จําแนกตามตําแหนงงาน พบวา

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานตําแหนงตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มา

ใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลาไม

แตกตางกัน 
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ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการบริหารสวน

ตําบลในพื้นที่อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชใน 

ของกลุมตัวอยาง สามารถเรียงลําดับปญหาและอุปสรรคดังนี้ 

1. การขาดแคลนงบประมาณในการจัดทํา 

2. คณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน เชน ทําถนน ไฟฟา ประปา มากกวาการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีฯ 

3. คณะผูบริหาร พนักงานและสมาชิกสภา อบต. ขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

4. โครงสรางองคกรและการจัดระบบงานดานการจัดเก็บภาษีของ อบต. ไมเชื่อตอการ

จัดทําแผนที่ภาษ ี

5. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จะสงผลกระทบตอฐานเสียงทางการเมือง

ของฝายการเมือง อบต. 

 

ตอนที่ 5 เสนอแนะแนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนัง 

 จากการศึกษา การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร  

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน มีกลุมตัวอยางให

ขอเสนอแนะ จํานวน 6 คน สามารถสรุปดังนี้ 

1. โครงสรางการบริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบล ไมเอื้อตอการจัดทําแผนที่ภาษี 

ดังนั้น องคการฯ จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานบางสวนใหมีสภาพคลองมากขึ้น  

2. การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีมีข้ันตอนที่งายตอการปฏิบัติ 

3.การจัดทําแผนที่ภาษี  จํ าเปนตองมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจาก

กระทรวงมหาดไทย เปนแนวทางและสงเสริมให องคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนที่ภาษีฯ เพื่อให

เก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น 

4. กฎหมาย หนังสือสั่งการ จากกระทรวง มหาดไทย ไมไดมีคําสั่งให องคการบริหารสวน

ตําบล ตองทําจัดทําแผนที่ภาษีฯ โดยตรง 

5. องคการบริหารสวนตําบล มีการแบงงานและกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบดาน

การจัดเก็บภาษีไดดีเพราะมีการแยกออกจากงานดานบริหารอยางชัดเจน 

6. จํานวนบุคลากรนอยกวางานในหนวยงาน 

7. บุคลากรทํางานที่ไมตรงตามสายงาน ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 
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8. ขอมูลภาษีบํารุงทองที่ เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ และเปนขอมูลสวนใหญของภาษีของ

ทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบล เพราะภาษีสวนใหญเปนภาษีบํารุงทองที่ ดังนั้น

ถาสามารถจัดเก็บรวบรวมขอมูลภาษีบํารุงทองที่ไดอยางเปนระบบ ถูกตอง และครบถวน ก็เทากับวา

ทะเบียนทรัพยสินเกือบทั้งหมดสามารถจัดการได 

 



บทที่ 5 

สรุปผล การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการ

บริหาร สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา” มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อนํามาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ใน

อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 3) เพื่อเสนอแนะ

แนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ใน

พื้นที่อําเภอกรงปนัง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ คณะผูบริหารองคการบริการสวนตําบล สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลและพนักงานองคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จํานวน 4 แหง คือ        

1) องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 2) องคการบริหารสวนตําบลกรงปนัง 3) องคการบริหาร

สวนตําบลสะเอะ และ 4) องคการบริหารสวนตําบลปุโรง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก 

คารอยละ (Percentage) คาความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ผูวิจัยไดทําการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุม

ตัวอยางเปนเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 55.0 เปนหญิงจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 

45.0 มีอายุ 41 ปขึ้นไป จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมาคืออายุระหวาง 31 – 40 ป 

จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.0 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 33 คน คิดเปน

รอยละ 82.5 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.50 มีตําแหนงเปน

คณะผูบริหาร อบต. จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40 และพนักงานสวนตําบล จํานวน 16 คน

เทากัน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมา คือ มีตําแหนงเปนหัวหนางาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

20.0 ตามลําดับ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อนํามาใชในการ

จัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษี

อากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดยรวมทุกดานมีความเห็น
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อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 โดยดานปจจัยสนับสนุน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 3.65 ระดับความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตร มีคาเฉลี่ย 3.55 สําหรับดาน

ที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานโครงสรางและระบบงาน มีคาเฉลี่ย 3.25 และมีระดับความเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง 

ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาคณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิก อบต. ไมมีความรู 

ความเขาใจวิธีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3.70 รองลงมา คือ 

องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมกีารสํารวจขอมูลภาคสนาม มีคาเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ 

ดานปจจัยสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑของ อบต. อยูในสภาพดี และพรอมที่จะใชงาน

ไดเต็มประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ อบต. มีวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนตอการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับ 

ดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวาอบต. ไมไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดทําแผน

ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของ อบต. ไมไดรับการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณจากสภา มีคาเฉลี่ยอบต. 3.63 

ตามลําดับ 

 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อนํามาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ

กรงปนัง แตกตางกัน   

  เพศที่แตกตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชใน

การจัดเก็บภาษีอากรในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน  

  อายุท่ีตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการ

จัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา ไมแตกตางกัน 

  ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลาไม

แตกตางกัน  

  ตําแหนงงานที่ตางกัน มีความเห็นในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มา

ใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลาไม

แตกตางกัน 
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ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขององคการ

บริหารสวนตําบลในพื้นท่ีอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 จากการศึกษาปญหาและอุปสรรค ในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนสิน มาใชใน ของ

กลุมตัวอยาง สามารถเรียงลําดับปญหาและอุปสรรคดังนี้ 

1. การขาดแคลนงบประมาณในการจัดทํา 

2. คณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน เชน ทําถนน ไฟฟา ประปา มากกวาการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีฯ 

3. คณะผูบริหาร พนักงานและสมาชิกสภา อบต. ขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

4. โครงสรางองคกรและการจัดระบบงานดานการจัดเก็บภาษีของ อบต. 

5. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน อาจสงผลกระทบตอฐานเสียงทางการเมือง

ของฝายการเมือง อบต. 

ตอนที่ 5 แนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่องคการ

บริหารสวนตําบล ในพื้นที่อําเภอกรงปนัง 

 จากการศึกษา การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร 

สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน มีกลุมตัวอยางให

ขอเสนอแนะ จํานวน 6 คน สามารถสรุปดังนี้ 

- โครงสรางการบริหารงานของ องคการบริหารสวนตําบล ไมเอื้อตอการจัดทําแผนที่

ภาษี ดังนั้น องคการฯ จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานบางสวนใหมีสภาพคลองมากขึ้น  

- การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีมีข้ันตอนที่งายตอการปฏิบัติ 

- การจัดทําแผนที่ภาษี จําเปนตองมีการศึกษากฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจาก

กระทรวงมหาดไทย เปนแนวทางและสงเสริมให องคการบริหารสวนตําบล จัดทําแผนที่ภาษีฯ เพื่อให

เก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น 

- กฎหมาย หนังสือสั่งการ จากกระทรวง มหาดไทย ไมไดมีคําสั่งให องคการบริหาร

สวนตําบล ตองทําจัดทําแผนที่ภาษีฯ โดยตรง 

- องคการบริหารสวนตําบล มีการแบงงานและกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ

ดานการจัดเก็บภาษีไดดีเพราะมีการแยกออกจากงานดานบริหารอยางชัดเจน 

- จํานวนบุคลากรนอยกวางานในหนวยงาน 

- บุคลากรทํางานที่ไมตรงตามสายงาน ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน 

- ขอมูลภาษีบํารุงทองที่ เปนขอมูลพื้นฐานที่สําคัญ และเปนขอมูลสวนใหญของภาษี

ของทองถิ่นโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบล เพราะภาษีสวนใหญเปนภาษีบํารุงทองที ่
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ดังนั้นถาสามารถจัดเก็บรวบรวมขอมูลภาษีบํารุงทองที่ไดอยางเปนระบบ ถูกตอง และครบถวน         

ก็เทากับวาทะเบียนทรัพยสินเกือบทั้งหมดสามารถจัดการได 

 
5.2 อภิปรายผล 

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร สวนตําบล         

ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา สามารถอภิปรายไดดังนี้ 

ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง มีคาเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวาคณะผูบริหาร พนักงาน 

และสมาชิก อบต. ไมมีความรู ความเขาใจวิธีการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย

สูงสุด 3.70 รองลงมา คือ องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมีการสํารวจขอมูลภาคสนาม มี

คาเฉลี่ย 3.60 ตามลําดับ การศึกษานีส้อดคลองกับแนวคิดของ กองราชการสวนตําบลและสวนพัฒนา

รายได กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (2545) เกี่ยวกับหลักการและความเปนมาในการจัดเก็บ

ภาษี โดยเห็นวาในอดีตองคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารการจัดเก็บภาษีรั่วไหลมาก บุคคลใดไปยื่น

แบบ แสดงรายการเสียภาษีก็เสียไปตลอด บุคคลใดที่เลี่ยงไมยื่นแบบเสียภาษีก็ไมเคยถูกเรงรัด       

แตอยางใด หากปใดมีความตองการใชจายเงินรายไดมาเพื่อการพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นนั้นๆ ก็ขอเพิ่มจากผูที่มาเสียภาษีประจํา ซึ่งไมเปนธรรมสําหรับผูที่มาเสียภาษีมากนัก จึงเกิด

แนวความคิดวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองพัฒนาการบริหารการจัดเก็บรายไดเสียใหมจาก

การจัดเก็บรายไดในอดีตที่ขึ้นอยูกับผูยื่นรายการทรัพยสิน เพื่อเสียภาษีมาเปนการจัดเก็บรายไดที่

ฐานขอมูลทรัพยสินของบุคคลตางๆ ที่เปนระบบ 

ดานปจจัยสนับสนุน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดพบวา วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑของ อบต. อยูในสภาพดี และพรอมที่จะใชงาน

ไดเต็มประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ อบต. มีวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑที่จําเปนตอการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยางเพียงพอ มีคาเฉลี่ย 3.57 ตามลําดับการศึกษานี้

สอดคลองกับแนวคิดของลิขิต ธีรเวคิน (2535) เกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนํานโยบายสาธารณะ

ไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้น จะประกอบดวยปจจัยตางๆ ไดแก ความรวมมือระหวางผูกําหนด

นโยบายและผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ความเขาใจในเนื้อหาและวัตถุประสงคของนโยบายของหนวย

ปฏิบัติ ลักษณะของหนวยปฏิบัติ ความพอเพียงของทรัพยากรที่ไดรับ และการประสานงานระหวาง

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะความพอเพียงของทรัพยากรในการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้น สิ่ง

สําคัญก็คือตองมีการใชทรัพยากร ทั้งคน งบประมาณวัสดุอุปกรณ เทคโนโลยี และอาคารสถานที่ 

ดานงบประมาณ และสภาพภูมิศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.55 เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด พบวา อบต. ไมไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการจัดทํา
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แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มีคาเฉลี่ย 3.70 รองลงมา คือ การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของ อบต. ไมไดรับการสนับสนุนและอนุมัติงบประมาณจากสภา มีคาเฉลี่ย อบต. 3.63 

ตามลําดับการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของจรูญศรี ชายหาด และคนอื่นๆ (2545) ไดศึกษา

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งผลการศึกษาสรุปไดวา การกําหนดอํานาจในการจัดเก็บภาษี

และรายไดองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่เปนอยูในกฎหมายปจจุบัน อยูในภาวะที่สับสนไมมี

หลักการ เพราะขาดการมองอยางเปนระบบในภาพรวมตัวอยาง เชน ภาษีมูลคาเพิ่มมีกฎหมายที่

เกี่ยวของถึง 4 ฉบับ คือ กฎหมายจัดสรรฯ กฎหมาย อบจ. กฎหมายเมืองพัทยา และกฎหมายการ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ หรือกรณีที่ กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอํานาจฯ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายไดจากการออกขอบัญญัติจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิต จากการคาในเขต หากปฏิบัติจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมอยางมาก เพราะการเก็บ

ภาษีสรรพสามิตเก็บจากโรงงานที่ผลิตซึ่งไมทุกทองที ่

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1 กระทรวงมหาดไทย หรือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ควร

สนับสนุนใหองคการบรหารสวนตําบลจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ใหมีรายไดเพ่ิมมากขึน้ 

5.3.1.2 ควรมีการใหความรูในเรื่องการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินแก

บุคลากรของหนวยงานและประชาชนไดทราบ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน  

5.3.1.3 ควรทําราคากลางกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลจางบริษัทเอกชน เปน

ผูจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อใหมีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

5.3.1.4 องคการบริหารสวนตําบลที่ยังไมไดจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

จําเปนตองศึกษาขอมูลจาก องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่ไดมีการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินแลว เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใน

หนวยงาน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  5.3.2.1 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหาร สวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา เพียงแหงเดียว 

เทานั้น ซึ่งทําใหผลที่ไดเปนไปในทางเดียวกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาวิจัยใน

เรื่องเกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ 
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เพื่อใหไดขอมูลที่หลากหลาย และนํามาพัฒนาใชเปนตนแบบในการจัดเก็บภาษีทองถิ่น โดยรัฐบาล

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําศึกษาวิจัยตอไป 

  5.3.2.2 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับ ปญหาและอุปสรรคการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตางๆ เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลมาพัฒนา

ปรับปรุงแกไขการจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพยสิน ใหมีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งข้ึน 

  5.3.2.3 ควรทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินมาใชในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
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แบบสอบถาม เรื่อง  

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

มาใชในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองหนาคําตอบท่ีถูกตองและเติมขอความลงในชองวาง ตาม

ความเปนจริงของทาน 

 

ตอนท่ี 1 

 

1. เพศ  (   ) 1.ชาย  (   ) 2.หญิง 

 

2. อาย.ุ............................ป 

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 (   ) 1.ประถมศึกษา   (   ) 2.อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

 (   ) 3.ปริญญาตรี/เทียบเทา  (   ) 4.สูงกวาปริญญาตรี 

 (   ) 5.อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................................................... 

 

4. ตําแหนง..................................................................................... 
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ตอนที่ 2 การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษีอากรในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบล ในอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

 

คําชี้แจง โปรดแสดง  ในชองระดับความคิดเห็น 

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานโครงสรางและระบบงาน      

1. โครงสรางการบริหารงานของ อบต. มี

ลักษณะรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ ทํา

ใหมีปญหาและอุปสรรคในการนําระบบ

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินมาใชใน 

อบต.ใชหรือไม 

     

2. อบต. มีการแบงงานและกําหนดอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบดานการจัดเก็บ

ภาษีไดดีเพราะมีการแยกออกจากงาน

ดานบริหารอยางชัดเจน 

     

3. การปฏิบัติงานดานการจัดเก็บภาษีมี

ขั้นตอนที่งายตอการปฏิบัติ 

     

4. กรอบ อัตรากําลังของบุคลากรของทานมี

เพียงพอ 

     

5. บุคลากรในหนวยงานของทานมีความ

เขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ

ของตนเองเปนอยางด ี

     

6. ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ จ า ก

กระทรวงมหาดไทย แจงแนวทางและ

สงเสริมให  อบต. จัดทําแผนที่ภาษีฯ 

เพื่อใหเก็บภาษีไดเพ่ิมขึ้น 

     

7. กฎหมาย หนังสือสั่งการ จากกระทรวง 

มหาดไทย ไมไดมีคําสั่งให อบต. ตองทํา

จัดทําแผนที่ภาษีฯ โดยตรง 
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การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

ระดับความคิดเห็น 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 

ไม

แนใจ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

ดานกระบวนการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

     

1. องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมี

การเตรียมการโดยจัดทําแผนที่แมบท  

     

2. องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมี

การสํารวจขอมูลภาคสนาม 

     

3. องคการบริหารสวนตําบลจําเปนตองมี

การจัดทําทะเบียนทรัพยสินและเก็บ

ขอมูล 

     

4. คณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิก 

อบต.ไมมีความรู ความเขาใจวิธีการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

     

5. อบต. มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ

นโยบายการนําระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสินมาใชใน อบต. อยาง

สม่ําเสมอ 

     

6. หลังจากจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน แลวพนักงานตองมีการ

ปรับปรุงขอมูลผูเสียภาษีใหเปนปจจุบัน

อยูเสมอ 
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ทรัพยสิน เห็นดวย

มาก

ที่สุด 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

ดานปจจัยสนับสนุน      

1. อบต. ของทานไดมีการนํา

คอมพิวเตอรมาชวยในงานจัดเก็บ

ภาษี 

     

2. อบต. ของทานมีวัสดุ อุปกรณและ

ครุภัณฑที่จําเปนตอการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสินอยาง

เพียงพอ 

     

3. วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑของ อบต. 

อยูในสภาพดี และพรอมที่จะใชงาน

ไดเต็มประสิทธิภาพ 

     

ดานงบประมาณ สภาพภูมิศาสตร      

1. งบประมาณของ อบต. มีจํานวนไม

เพียงพอตอการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

     

2. อบต. ไมไดรับการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

     

3. สภาพทางภูมิศาสตรและพื้นที่ของ 

อบต. เปนภูเขาหรือท่ีปาสงวน เปน

อุปสรรคตอการจัดทําแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

     

4. การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินของ อบต. ไมไดรับการ

สนับสนุนและอนุมัติงบประมาณจาก

สภา อบต. 

     

 

การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ระดับความคิดเห็น 
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ทรัพยสิน เห็นดวย

มาก

ที่สุด 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็นดวย

ปานกลาง 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

5. สภาพพ้ืนที่ของ อบต. มี

ผูประกอบการ รานคาและธุรกิจตางๆ 

นอย ไมคุมคาตอการลงทุนในการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

     

 

ตอนที่ 3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ของ

องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา 

ทานคิดวา ปญหาและอุปสรรค ในการนําระบบการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนสิน มาใชใน 

อบต. ปญหาใดมีความสําคัญมากที่สุด โปรดเรียงลําดับความสําคัญจากปญหาที่มีความสําคัญมาก

ที่สุด (1) ไปจนถึงปญหาที่มีความสําคัญนอยที่สุด (6) 

 (   ) โครงสรางองคกรและการจัดระบบงานดานการจัดเก็บภาษีของ อบต. 

 (   ) การขาดแคลนงบประมาณในการจัดทํา 

 (   ) คณะผูบริหาร พนักงานและสมาชิกสภา อบต. ขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 (   ) คณะผูบริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา อบต. ใหความสําคัญกับการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน เชน ทําถนน ไฟฟา ประปา มากกวาการจัดทําโครงการแผนที่ภาษีฯ 

 (   ) การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน อาจสงผลกระทบตอฐานเสียงทาง

การเมืองของฝายการเมือง อบต. 

 

ตอนที่ 4 เสนอแนะแนวทาง ในการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในพื้นที่

องคการบริหารสวนตําบล ในพืน้ที่อําเภอกรงปนัง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 



 

ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ –นามสกุล นายสถาพร มาหะมะ 
วัน เดือน ป ที่เกิด 1 พฤศจิกายน 2523 
สถานที่เกิด  จังหวัดยะลา 
ที่อยูปจจุบัน 160 หมู 3 ตําบลตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2546 
 
บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน หัวหนาสวนการคลัง  
ที่ทํางานปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบลหวยกระทิง 
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