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เจ้ าของ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเป็ นมา
วิท ยาลัย การเมื อ งการการปกครอง มหาวิท ยาลัย มหาสารคามในฐานะหน่ วยงานทางวิช าการด้า น
รั ฐศาสตร์ เล็ ง เห็ นถึ ง ความส าคัญของการส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้เกิ ดการเผยแพร่ ผลงานวิจยั ของนิ สิ ต
นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนนักวิจยั ทัว่ ไป จึงเห็นสมควรจัดทาวารสารวิชาการชื่อ “วารสารการเมืองการปกครอง
(Journal of Politics and Governance)” เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ และให้มีมาตรฐาน
เที ยบเคียงกับระดับชาติ ระดับนานาชาติ หรื อระดับสากล และเป็ นการเสริ มสร้ างศักยภาพทางวิชาการของ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยฉบับแรกตีพิมพ์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2553 –
กุมภาพันธ์ 2554
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจยั ที่มีคุณภาพ ซึ่ งสามารถแสดง ถึงประโยชน์ท้ งั ใน
เชิ งทฤษฎี (Theoretical Contribution) เพื่อให้นกั วิชาการและนักวิจยั สามารถนาไปพัฒนาหรื อสร้างสรรค์องค์
ความรู ้ใหม่และประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิ (Managerial Contribution) ผูส้ นใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
2. เพื่อให้บริ การวิชาการแก่สังคมในรู ปแบบการเผยแพร่ ความรู ้เชิงรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ แขนง
ต่า งๆ รวมทั้ง เป็ นสื่ อกลางการแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ประสบการณ์ ระหว่า งคณาจารย์ นักวิชาการ นิ สิ ต
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทางรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กาหนดการออก ปี ละ 2 ฉบับ โดย ฉบับที่ 1 ออกประจาในเดือนกันยายน – กุมภาพันธ์ และ
ฉบับที่ 2 ออกประจาในเดือนมีนาคม – สิ งหาคม ของทุกปี
ก

การเผยแพร่ เผยแพร่ แก่สมาชิก ห้องสมุดสถาบันการศึกษา และวารสารออนไลน์ผา่ นทางเว็บไซด์
บทความทีส่ ่ งไปยังกองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ ส่งคืน
* ทัศนะและข้ อคิดเห็นใด ๆ ในวารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็ น
ข้ อคิดเห็นของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่ จาเป็ นต้ องเห็นด้ วย
* บทความในวารสารนีม้ ีผ้ เู ชี่ ยวชาญประเมินบทความ
* บทความในวารสารฉบับนี้ สงวนลิขสิ ทธิ์ตามกฎหมายไทย การจะนาไปเผยแพร่ ต้องได้ รับ อนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากกองบรรณาธิการเท่านั้น
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บทบรรณาธิการ
วารสารการเมืองการปกครองปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนกันยายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 นี้ เป็ นเรื่ อง
ของการบริ หารการจัดการในเรื่ องต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชนซึ่ งจะเป็ นกรณี ตวั อย่างที่มีประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษา
ค้นคว้าต่อไป
บทความแรกเป็ นบทความพิเศษของ รศ.สี ดา สอนศรี และคณะซึ่ งได้ทาการวิจยั กับคณาจารย์หลาย
สถาบันเพื่อวิเคราะห์วา่ นโยบายของผูน้ าประเทศที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการเมือง เศรษฐกิจและการ
ต่างประเทศ ของแต่ละประเทศที่ได้รับอิทธิ พลจากทั้งภายในประเทศเองและภายนอกภูมิภาค
ในเรื่ องการบริหารการจัดการ อานวย บุญรัตนไมตรี ได้ศึกษาแนวคิดบริ การสาธารณะโดยครอบคลุมถึง
หลักเกณฑ์ในเรื่ องบริ การสาธารณะรวมทั้งการจัดสรรอานาจหน้าที่ในท้องถิ่นให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
สาคัญยิ่งต่อสังคมในการจัดบริ การสาธารณะให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ทวีวรรณ เทพวงษ์ ได้ศึกษาการจัดการ
กองทุนหลักประกันสุ ขภาพโดยใช้ประชาชนในจังหวัดนครนายกเป็ นกรณี ศึกษาซึ่ งมีประโยชน์ต่อกรณี ศึกษาใน
จังหวัดอื่นๆต่อไป เรื่ องที่สาคัญสาหรับการบริ หารในยุคการเปิ ดประชาคมอาเซี ยนคือการบริ หารธุ รกิ จขนาด
ย่อม (SME) ให้อยูร่ อดอย่างไรโดย อารยพงศ์ ช่ วยศรี ซึ่ งศึกษากรณี ของกลุ่มหัตถกรรมเสื่ อกก บ้านแพง อาเภอ
โกสุ มพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ ชัญญา แว่นทิพย์ ยังได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จและความ
ล้มเหลวของผลิ ตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่ องแต่งกาย ของอาเภอสุ วรรณภู มิ จังหวัดร้ อยเอ็ด ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาลักษณะเดี ยวกันกับ อารยพงศ์ ช่ วยศรี ส่ วน ธนากร รวิยะวงศ์ ได้วิเคราะห์ถึงความสาเร็ จของการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยการมี ส่วนร่ วมของส่ วนราชการในระดับพื้นที่ อีกทั้ง เยาวลักษณ์ คชานันท์ ได้
ศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชนของจังหวัดร้ อยเอ็ด การศึกษาเชิ งพื้นที่อีก
เรื่ องหนึ่ งทีมีความสาคัญต่อการพัฒนาคือ การจัดการการใช้พ้ืนที่ภายในและรอบสถานี ขนส่ งจังหวัดขอนแก่น
โดย นิสิต ศรี บุตรน้ อย ในเรื่ องการบริ หารจัดการกองทุนที่จาเป็ นต่อความเป็ นอยูข่ องหมู่บา้ นในเขตภาคอีสาน
คื อ การบริ หารจัดการกองทุ นหมู่บา้ นในเขตอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดย บุ ญคลอง เรื องแสน ซึ่ งได้
วิเคราะห์ถึงความจาเป็ นและปัญหาของการจัดหากองทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สิ ทธิชัย ตันศรี
สกุล และวีรยา ภัทรอาชาชั ย ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบระบบการบริ หารจัดการของศูนย์เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อภายใต้ภาวะผูน้ าของปราชญ์ชาวบ้านด้วยการส่ งเสริ มการตลาด
การจัดตั้งธุ รกิจชุมชน ส่ วนราชการบริ หารจัดการองค์กรให้มีความสุ ขนั้น สุ วณ
ี า ไชยแสนย์ ได้วิเคราะห์ถึงปั จจัย
ที่ มีผลต่อการทาให้องค์กรมี ความสุ ข ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอแกดาจังหวัดมหาสารคาม
จ

วลัยพร ชิ ณศรี ได้ศึกษาประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการจัดเก็บรายได้ โดยได้วิเคราะห์ถึง
แนวทางในการเสริ มสร้างความเป็ นเลิศของการจัดเก็บรายได้ในจังหวัดปทุมธานี ในด้านการจัดการงบประมาณ
กรรณิการ์ ประมูลจักโก ได้วิเคราะห์ถึงปั ญหาการบริ หารงานงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล อาเภอ
ศรี สมเด็จ จังหวัดร้ อยเอ็ดว่ามี หลายปั ญหาตั้งแต่ปัญหาการเตรี ยมทางบประมาณและปั ญหาบุ คลากรผูจ้ ดั ทา
งบประมาณ โดยมีขอ้ เสนอแนะว่าบุคลากรควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ เรื่ องสุ ดท้ายของการ
บริ หารการจัดการคือการจัดการชุมชนทางการเมือง โดย ยรรยง ผิวผ่ อง ที่ได้ศึกษาว่าจะจัดระเบียบชุ มชนการ
ประท้วงอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่ วนรวม ในเรื่ องการบริ หารการจัดการหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย สุ ดา
รัตน์ โยธาวงศ์ ได้ศึกษาถึงวิธีการจัดการและการบริ หารงานสารบรรณของวิทยาลัยการเมืองการปกครองให้มี
ประสิ ทธิภาพ
เรื่ องการบริ หารงานบุ คคลนั้น อภิชาติ ใจอารี ย์ และคณะ ได้วิเคราะห์ วิกฤตการณ์ กาลังคนในภาค
เกษตรกรรมและถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์มาเพื่อแก้ไขปั ญหาการพัฒนาบุคคลในภาคเกษตร สกุลกาญจน์
แสนภู วา ได้ศึกษาปั ญหาและอุ ปสรรคของข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลชั้นต้น จังหวัดขอนแก่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาในการจัดทาแผนพัฒนาบุคคล การบริ หารงานบุคคลในท้องถิ่น อีกเรื่ องหนึ่งคือ การบริ หารงานบุคคลของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เขตอาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดย บังอร บรรเทา ซึ่ งได้วิเคราะห์วา่ บุคลากร
ทุกตาแหน่ งควรได้รับการอบรมเพื่อประสิ ทธิ ภาพในการทางาน อีกทั้ง ณิชากมล ศรี อาราม ก็ยงั ได้วิเคราะห์
ความพอใจในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดไว้อย่างน่าสนใจยิง่
เรื่ องนโยบายสาธารณะ สุ ปราณี จั นทร์ ส่ง ได้วิเคราะห์นโยบายพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้ างชุ มชน
เข้มแข็งในเขตพื้นที่จงั หวัดสระบุรีและนครนายก โดยได้วเิ คราะห์วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อ
สร้ า งเศรษฐกิ จคื อทุ นสั ง ความในความรู ้ ทุ นสั งคมในความรั ก ทุ นสัง คมในความดี และทุ นสัง คมในความ
เข้มแข็ง ส่ วน ชนกาญจน์ พันธุ์ เดิมวงศ์ ได้ศึกษาถึ งการรณรงค์กฎหมาย 4 ฉบับเพื่อคนจน เพื่อจะไปกาหนด
นโยบายของรัฐ รั ชพล อ่าสุ ข ได้ศึกษานโยบายการจัดการการทางานของผูส้ ู งอายุในประเทศไทยโดยสรุ ปไว้วา่
นายจ้างควรเปิ ดโอกาสให้ผูส้ ู งอายุได้แสดงศักยภาพของตนเองในการทางานต่างและควรเป็ นนโยบายของ
ประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ เสาวลี แก้ วช่ วย ได้เสนอให้มีนโยบายระดับชาติในการพัฒนานักศึกษาให้มีความ
เป็ นเลิ ศ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อความฉลาดทางอารมณ์ ข องนัก กี ฬา คนางค์ คันธมธุ รพจน์ ได้ศึ กษาองค์ความรู ้ เพื่ อ
ส่ งเสริ มการบริ โภคผักผลไม้อินทรี ยใ์ นประเทศไทย โดยให้มีการรวมเครื อข่ายการจัดการให้เป็ นรู ปธรรมและให้
เป็ นนโยบายภาครัฐ
ฉ

บทความเรื่ องอื่นๆนอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าวแล้วข้างต้นคือ ความร่ วมมือภายในอาเซี ยนซึ่ งเป็ นความ
ร่ วมมือ South – South Cooperation และ North – South Cooperation ภายใต้ทุนให้ความช่วยเหลือของ ODA
แห่ งประเทศไทย โดย Thayaporon Soontornthum สรุ ปว่า การสร้ างถนนระหว่างประเทศครั้งนี้ อยู่ภายใต้
ความช่ วยเหลือของ ODA ที่ให้กบั ประเทศไทย และจุดสาคัญควรจะอยูบ่ นความไว้วางใจระหว่างไทย-ลาว ที่
เป็ นเจ้าภาพของโครงการ บทความของ Samart Thongfhua ได้วิเคราะห์ชุมชนมุสลิมในประชาคมอาเซี ยนโดย
วิเคราะห์ในกรอบแนวคิดของอิสลาม (Ummah) ซึ่ งเชื่ อมโยงระหว่างคนกับคน ภายใต้ประชาคมอาเซี ยน ซึ่ ง
แนวคิดนี้ มีอิทธิ พลต่อเอกลักษณ์ ของชุ มชนมุสลิ มในอาเซี ยน ชู วงค์ อุบาลี ได้ศึกษาพัฒนาการของการเปลี่ยน
ผ่านกระบวนทัศน์ทางยุทธศาสตร์ ในสังคมไทยโดยผ่านการตีความตัวบทสามก๊ก ของสังคมไทยในช่วงเปลี่ยน
ผ่า นตามแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศสู่ ค วามทัน สมัย และการเปลี่ ย นกระบวนทัศ น์ ใ หม่ ในฐานะ
ยุท ธศาสตร์ ท างการเมื องหลังการเปลี่ ย นแปลงปริ บททางสังคม เผ่ า นวกุ ล ได้ศึ กษาความสั ม พันธ์ ระหว่า ง
ประชาธิ ป ไตยกับความรุ นแรงซึ่ ง สรุ ป ไว้ว่าประชาธิ ปไตยมี ค วามรุ นแรงในตัวมันเอง บทความสุ ดท้า ยเป็ น
บทความของ ดาวราย ลิม่ สายหั้ว ได้ศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์ ของแนวคิดชาตินิยมไทยกับการเรี ยกร้องดินแดน
คืนจากฝรั่งเศส สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่ งได้ให้ขอ้ คิดไว้วา่ การปลูกฝังแนวคิดชาตินิยมในสมัยนั้น
ได้ทิ้งปั ญหาข้อพิพาทเรื่ องปราสาทเขาพระวิหารให้กบั สังคมไทยในปั จจุบนั สาหรับบทวิจารณ์ หนังสื อเล่มนี้
เรื่ องการกระจายอานาจและประชาธิ ปไตยในประเทศไทยโดย ผศ.เชิ งชาญ จงสมชั ย เขียนโดยวุฒิสาร ตันไชย
ซึ่ งกล่าวถึงตัวชี้วดั และประเมินผลประชาธิ ปไตยท้องถิ่นของประเทศไทย
วิทยาลัยการเมืองการปกครองหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าบทความในวารสารฉบับนี้ จะมีประโยชน์ต่อผูอ้ ่านใน
การศึกษาวิเคราะห์ต่อไป
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การเสริมสร้ างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
เพื่อความเป็ นเลิศในด้ านการจัดเก็บรายได้
ไททัศน์ มาลา *
วิไลลักษณ์ เรื องสม**
วลัยพร ชิณศรี ***

บทคัดย่ อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษาโครงสร้ างและกระบวนการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อจากัดในการจัดเก็บรายได้ของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และ (3) เพื่ อ ศึ ก ษาและวิเ คราะห์ ถึ ง แนวทางในการเสริ ม สร้ า ง
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้าง
รายได้ที่จดั เก็บเองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นถึงแม้จะคิดเป็ นสัดส่ วนที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
รายได้ประเภทอื่นๆ ก็ตาม ทว่าในภาพรวมแล้ว พบว่า ท้องถิ่ นมีความพยายามในการจัดเก็บรายได้
และประสบความสาเร็ จในการจัดเก็บรายได้พอสมควร กล่าวคือ การที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมี
สัดส่ วนจากรายได้ที่จดั เก็บเองในอัตราที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา และสามารถจัดเก็บรายได้ได้
ตามเป้ าหมายหรื อประมาณการที่ต้ งั ไว้ โดยมีการออกแบบระบบกลไกในการจัดเก็บรายได้ที่เอื้อต่อ
การสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ประชาชนในการชาระภาษี และการติ ดตามประเมิ นผลการทางานของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นข้างต้นมีศกั ยภาพใน
การจัดเก็บรายได้และมีความพยายามในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้บนพื้นฐานของ
ข้อจากัดต่างๆ ที่มีอยู่ สาหรับข้อจากัดในการจัดเก็บภาษีน้ นั พบว่า มีอย่างน้อย 4 ด้านด้วยกัน คือ
ด้า นการบริ ห ารจัด การองค์ก รที่ ย งั คงเป็ นแบบอนุ รั ก ษ์นิ ย มในการจัด เก็ บ รายได้ ด้า นภาษี ห รื อ
ค่าธรรมเนียมที่มีฐานภาษีแคบและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั ด้านบุคลากรที่มีอยูอ่ ย่าง
จากัดและขาดการพัฒนาทักษะความเชี่ ยวชาญ และด้านการรับรู ้ของประชาชนส่ งผลต่อความยินดี ที่
จะจ่ายภาษี แนวทางในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในด้านการจัดเก็บรายได้ คือ ด้านการบริ หาร
*
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องค์กรควรมีการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ ด้าน
โครงสร้างและกฎระเบียบ ควรมีการปรับปรุ งกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ด้านฐานภาษีควรมีฐานภาษีเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่ ด้านบุคลากรต้องมีความรู ้ความสามารถและมีความ
รับผิดชอบที่สูงยิง่ และด้านประชาชนควรประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักและยินดีที่จะจ่ายภาษี
คาสาคัญ: องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น/ การกระจายอานาจทางการคลัง/ การจัดเก็บรายได้

Enchaining Effectiveness in Revenue Collections of Local Authorities
Titus Mala*
Wilailuk Ruangsom**
Walaiporn Chinnasri***

Abstract
The objectives of this research are 1) to study structure and processes of revenues
collections of the authorities, 2) to study and analyze the limitations of revenues collections of the
authorities, and 3) to study and analyze guideline for enhancing effectiveness of the authorities
toward revenues collections.The research findings were as follows: The findings found that
although the authorities’ revenues collections created the lowest revenue compared to other
revenues that have collected by the authorities. The authorities have put effort and success in
collecting the revenue at some points. For example, the ratio of revenue collected by the authorities
themselves are quite high when comparing with total revenue, and be able to collect the revenue as
target or estimated amount. By designed mechanism of collecting the revenue that helped creates
creditability of tax payers and to monitor the evaluation of the authority. This implied that the local
authorities mentioned above are competent in revenues collections, and have effort to enhance their
effectiveness in order to collect the revenue under limitations that they have to manage. For
limitations, the finding found that there are at least four limitations. These limitations are 1)
*

Lecturer, Dr., Lecturer of Public Administration Program at Valaya Alongkorn Rajabhat University
Lecturer of Public Administration Program at Valaya Alongkorn Rajabhat University
***
Lecturer of Public Administration Program at Valaya Alongkorn Rajabhat University
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organizational administrative issue that revenue collections are still conservative, 2) taxes or service
charges issue that tax base is quite narrow and not align with current economic situation, 3) officer
issue that limited and lack of developing expert skills, and 4) awareness of people on willingness to
pay taxes. The solutions to an improvement of revenues collection were, in the aspect of
organizational management, there should be information technology used to increase the efficiency
of revenues collections. Regarding structure and rules, there should be some improvements to make
it compatible with the current situations. In the aspect of taxes bases, there should be some
expansions in taxes bases. In the aspect of personnel, there should be increases in competencies and
responsibilities. And, concerning the aspect of people, there should be announcements to make
them realize the importance of taxes paying and yield the taxes.
Keywords: Local Authorities/ Fiscal Decentralization/ Revenues Collections

บทนา
การกระจายอานาจทางการคลังได้รับการยอมรับว่าเป็ นแกนหลักของแนวคิดด้านการกระจาย
อานาจสู่ ทอ้ งถิ่น โดยสามารถใช้เป็ นดัชนีช้ ีวดั ถึงระดับความก้าวหน้าในการกระจายอานาจ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะประสบผลสาเร็ จในการจัดทาบริ การสาธารณะได้น้ นั ย่อมต้อง
มีรายได้ที่ เพีย งพอไม่ ว่าจะมาจากการจัดเก็บ รายได้ใ นท้องถิ่ นหรื อได้รับการถ่ ายอานาจโอนจาก
รัฐบาลกลางก็ตาม (ดิเรก ปั ทมสิ ริวฒั น์, 2549; จรัส สุ วรรณมาลา, 2541; สกนธ์ วรัญญูวฒั นา, 2551;
Shah, 2007) แต่การจัดสรรรายได้ให้แก่ทอ้ งถิ่ นในปั จจุบนั พบว่ายิ่งส่ งผลทาให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ด้านรายได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่นควรให้ความสาคัญกับกระบวนการกระจาย
อานาจทางการคลังบนพื้นฐานของความเป็ นอิสระ ความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ความเป็ น
ธรรม ความยืดหยุ่น และความรับผิดชอบทางการเมือง เพื่อเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ
รายได้ (วลัยพร ชิณศรี , 2556; ไททัศน์ มาลา, 2554; ไททัศน์ มาลา และคณะ, 2557) ทั้งนี้ การ
เสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อความเป็ นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้
จึงเป็ นที่มาของการศึกษานี้และเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุ นการกระจาย
อานาจทางการคลังที่ ดีสู่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพื่ อพัฒนากลไกที่ ส่ง ผลต่ อการสร้ างความ
เชื่ อมัน่ ให้แก่ประชาชนในการชาระภาษีและการติดตามประเมินผลการทางานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
จากการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิ ดการกระจายอานาจสู่ ทอ้ งถิ่ น การกระจาย
อานาจทางการคลัง การเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ และความเป็ นอิสระของท้องถิ่น
ในการปกครองตนเอง ภายใต้ก รอบการศึ ก ษา 4 ด้าน คื อ การบริ หารจัดการองค์ก ร ภาษี และ
ค่าธรรมเนียม บุคลากร และด้านประชาชน คณะผูว้ ิจยั จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั 3 ประการ
คือ (1) เพื่อศึกษาโครงสร้างและกระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (2) เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อจากัดในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และ (3) เพื่อ
ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ถึ ง แนวทางในการเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภาพในการจัด เก็ บ รายได้ข ององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เรื่ องการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อความ
เป็ นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ คณะผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วธิ ีการวิจยั แบบผสม (Mixed Research) ดังนี้
1. การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเริ่ มจากการศึกษาเอกสารจากแนวคิด
ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้องกับการกระจายอานาจทางการคลัง ปั ญหาการจัดเก็บรายได้ แนวทางในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการจัดเก็ บรายได้ ศึ ก ษาแนวทางในการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็ บรายได้จาก
ฐานข้อมูลของกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลการจัดเก็บรายได้
จากท้องถิ่ นที่ ศึกษา จากนั้นจึ งทาการการคัดเลื อกองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ที่ เป็ นพื้นที่
เป้ าหมายที่ใช้ในการศึกษา จานวน 4 แห่ ง โดยพิจารณาจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลในจังหวัด
ปทุมธานี ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่ มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้
ประจาปี งบประมาณ 2554 แล้วดาเนิ นการลงพื้นที่เก็บข้อมู ลจากพื้นที่เป้ าหมายที่ ใช้ในการศึ กษา
จานวน 4 แห่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกหรื อสอบถามความเห็นของผูเ้ กี่ยวข้อง การสัมมนาหรื อการ
จัดประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์
2. การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจากแบบสอบถาม
โดยสารวจจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลทั้งหมดในจังหวัดปทุมธานี จานวน 37 แห่ ง มีกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งจากฝ่ ายผูบ้ ริ หารองค์กร ปลัดหรื อรองปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล และผูอ้ านวยการกองคลัง
หรื อเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ จานวน 111 ราย แล้วนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์ในเชิงสถิติโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ มาประมวลผลจาก โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย
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โครงสร้ างรายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
คณะผูว้ ิจยั เลือกใช้เป็ นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย (1) องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหก อาเภอคลองหลวง (2)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบึงบา อาเภอหนองเสื อ (3) องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองสาม อาเภอ
คลองหลวง และ (4) องค์การบริ หารส่ วนตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา ทั้งนี้ มีโครงสร้ างรายได้
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง ซึ่ งได้แก่ปีงบประมาณ 2554, 2555 และ 2556 ผลการศึกษา พบว่า
ส่ วนใหญ่แล้วมีประเภทรายได้ที่มาจากรายได้ที่รัฐจัดสรรให้และแบ่งให้ รองลงมาคือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และรายได้ที่ทอ้ งถิ่ นจัดเก็บเอง ตามลาดับ ยกเว้นกรณี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลคลอง
สามที่รายได้จากการจัดเก็บเองมีสัดส่ วนน้อยกว่ารายได้ประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ในส่ วนของรายได้ที่จดั เก็บ
เองของท้องถิ่นนั้นส่ วนใหญ่ มาจากภาษีโรงเรื อนและที่ดิน เนื่องจากภาษีโรงเรื อนและที่ ดินเป็ นภาษี
ที่จดั เก็บจากสิ่ งปลูกสร้างหรื ออาคารพาณิ ชย์ต่างๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ หากพื้นที่ทอ้ งถิ่นใดมีลกั ษณะ
เป็ นพื้นที่เศรษฐกิจหรื อมีสถานประกอบการเป็ นจานวนมาก ท้องถิ่นนั้นก็มกั จะสามารถที่จะจัดเก็บ
ภาษีโรงเรื อนและที่ดินได้มากเช่นเดียวกัน โดยโครงสร้างรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ใช้
ในการศึกษาข้างต้นสามารถพิจารณาได้จากตารางดังนี้
ตารางที่ 2 รายได้จดั เก็บเองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จาแนกตามปี งบประมาณ
รายได้ จัดเก็บเอง
แต่ ละประเภท

รายได้ ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (บาท)
2554

2555

2556

1. องค์ การบริหารส่ วนตาบลคลองหก
ก. หมวดภาษีอากร

7,312,218.59

5,338,454.87

12,918,024.36

(1) ภาษีโรงเรื อนฯ

6,547,711.33

4,755,041.39

12,107,737.00

(2) ภาษีบารุ งท้องที่

536,451.06

402,182.48

402,034.36

(3) ภาษีป้าย

228,056.20

181,231.00

408,253.00

ข. หมวดค่ าธรรมเนียม

1,072,611.50

1,104,542.00

1,696,510.90

ค. สาธารณูปโภค/ พาณิชย์

4,396,755.00

3,070,251.66

3,226,835.00
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ง. หมวดรายได้ อื่นๆ

320,848.83

529,679.11

461,271.38

13,102,434.00

10,042,928.00

18,476,242.00

938,899.58

627,399.57

707,794.32

(1) ภาษีโรงเรื อนฯ

617,793.00

381,400.00

420,548.57

(2) ภาษีบารุ งท้องที่

290,147.12

216,876.57

255,965.75

30,959.46

29,123.00

31,280.00

298,485.00

451,679.00

1,712,254.63

1,023,738.00

1,006,373.00

1,161,760.00

ง. หมวดรายได้ อื่นๆ

320,800.23

833,780.32

250,532.63

รวมรายได้ จัดเก็บเอง

2,581,922.81

2,919,231.89

3,832,341.58

4,726,755.84

3,759,442.02

4,957,527.57

(1) ภาษีโรงเรื อนฯ

3,730,136.00

2,905,811.00

3,853,279.00

(2) ภาษีบารุ งท้องที่

206,842.84

187,005.02

185,370.57

(3) ภาษีป้าย

789,777.00

666,626.00

918,878.00

ข. หมวดค่ าธรรมเนียม

2,240,745.98

1,220,339.60

2,371,236.40

ค. สาธารณูปโภค/พาณิชย์

6,619,555.00

5,120,635.00

5,773,375.00

ง. หมวดรายได้ อื่นๆ

9,896,288.29

3,343,781.49

5,247,785.27

รวมรายได้ จัดเก็บเอง

23,483,345.11

13,444,198.11

18,349,924.24

รวมรายได้ จัดเก็บเอง
2. องค์ การบริหารส่ วนตาบลบึงบา
ก. หมวดภาษีอากร

(3) ภาษีป้าย
ข. หมวดค่ าธรรมเนียม
ค. สาธารณูปโภค/พาณิชย์

3. องค์ การบริหารส่ วนตาบลคลองสาม
ก. หมวดภาษีอากร
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4. องค์ การบริหารส่ วนตาบลบึงคาพร้ อย
ก. หมวดภาษีอากร

16,129,813.57

14,239,891.94

22,414,420.13

(1) ภาษีโรงเรื อนฯ

13,813,130.67

12,523,778.00

20,457,482.00

(2) ภาษีบารุ งท้องที่

294,812.50

200,750.04

225,986.13

2,021,870.40

1,515,363.90

1,730,952.00

ข. หมวดค่ าธรรมเนียม

4,550,814.50

4,373,960.05

4,839,445.60

ค. หมวดรายได้ อื่นๆ

1,549,777.05

1,650,530.81

2,851,687.55

รวมรายได้ จัดเก็บเอง

22,230,405.12

20,264,382.80

30,105,553.28

(3) ภาษีป้าย

หากเปรี ยบเที ยบสัดส่ วนร้ อยละของการเพิ่ม/ลด รายได้ที่ทอ้ งถิ่ นจัดเก็บเองจานวน 3 ปี
ย้อนหลังคือตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2556 ของพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถได้ ดังต่อไปนี้
อบต.คลองหก ปี 2554 มีรายได้ที่จดั เก็บเองจานวน 13.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้ อยละ
2.26 ปี 2555 จานวน 10.04 ล้านบาท ลดลงจากเดิมร้อยละ 23.36 และปี 2556 มีรายได้ที่จดั เก็บเอง
18.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 84.06 ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ้นโดยรวม 3 ปี ย้อนหลัง
พบว่ามีรายได้ที่จดั เก็บเองเพิ่มขึ้นปี ละประมาณร้อยละ 20.99
อบต.บึงบา ปี 2554 มีรายได้ที่จดั เก็บเองจานวน 2.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 24.04
ปี 2555 จานวน 2.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิ มร้ อยละ 13.17 และปี 2556 จานวน 3.83 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดิม 31.16 ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ้นโดยรวม 3 ปี ย้อนหลังพบว่ามีรายได้ที่จดั เก็บ
เองเพิ่มขึ้นปี ละประมาณร้อยละ 22.79
อบต.คลองสาม ปี 2554 มีรายได้ที่จดั เก็บเองจานวน 23.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
46.84 ปี 2555 จานวน 13.44 ล้านบาท ลดลงจากเดิมร้อยละ 42.76 และปี 2556 จานวน 18.35 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดิม 36.90 ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ้นโดยรวม 3 ปี ย้อนหลังพบว่ามีรายได้ที่จดั เก็บ
เองเพิ่มขึ้นปี ละประมาณร้อยละ 13.66
อบต.บึงคาพร้อย ปี 2554 มีรายได้ที่จดั เก็บเองจานวน 22.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
15.66 ปี 2555 จานวน 20.26 ล้านบาท ลดลงจากเดิมร้อยละ 8.86 และปี 2556 จานวน 30.11 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากเดิม 48.62 ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ้นโดยรวม 3 ปี ย้อนหลังพบว่ามีรายได้ที่จดั เก็บ
เองเพิ่มขึ้นปี ละประมาณร้อยละ 18.47
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สะท้อนให้เห็นว่าแม้รายได้ที่จดั เก็บเองจะเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ประเภท
อื่นๆ ทว่าในภาพรวมนั้นถื อว่ามีความพยายามในการจัดเก็บรายได้ที่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร
กล่าวคือ เมื่อเปรี ยบเทียบการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่ทอ้ งถิ่ นจัดเก็บเองในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลังแล้ว
ปรากฏว่า องค์การบริ การส่ วนตาบลที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 แห่ง มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของรายได้ประเภท
จัดเก็บเองทุกองค์กร แม้วา่ ในช่วงปลายปี 2554 จังหวัดปทุมธานีจะได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัย
และส่ งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นก็ตาม
โดยสรุ ปแล้ว องค์การบริ หารส่ วนตาบลซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 แห่ ง มีรายได้ที่
จัดเก็บเองเพิ่มขึ้นปี ละประมาณร้อยละ 18.97 ซึ่ งเป็ นจานวนที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยทัว่ ไปย่อม
สะท้อนให้เห็ นว่ามีศกั ยภาพและความพยายามในการจัดเก็บรายได้ และแม้ทอ้ งถิ่ นบางแห่ งจะเป็ น
ท้องถิ่นขนาดเล็กอยูใ่ นเขตชนบท มีงบประมาณน้อย และมีมูลค่าของรายได้ที่จดั เก็บเองจานวนน้อยก็
ตาม ทว่าหากพิจารณาจากสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของรายได้ที่จดั เก็บเองแล้วจะพบว่าท้องถิ่นขนาดเล็กอาจ
มีอตั ราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยสู งกว่าท้องถิ่นขนาดใหญ่ในชุมชนเมืองก็ได้
กระบวนการจัดเก็บรายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผลการศึกษา พบว่า ท้องถิ่ นได้มีการดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบตั ิการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้
ยังได้มีการแต่งตั้งบุคคลจากภายนอกองค์กรเข้ามาร่ วมในกระบวนการจัดเก็บภาษี การพิจารณาค่าราย
ปี กรณี ภ าษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น และการพิ จ ารณาค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ เ กี่ ย วกับ ภาษี เช่ น นายอ าเภอ
ปลัดอาเภอ อุตสาหกรรมจังหวัด กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าชุมชน รวมถึงราษฎรผูท้ รงคุณวุฒิในพื้นที่เข้า
มาร่ วมในการเป็ นคณะกรรมการประเภทต่างๆ โดยก่อนถึงช่วงเวลาการดาเนิ นการจัดเก็บภาษีองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะมี การจัดเตรี ยมแบบพิมพ์ต่างๆ ให้ครบถ้วน การจัดทาคาสั่งในกรณี มีการ
เปลี่ ยนแปลงพนัก งานเจ้าหน้าที่ การจัดทาประกาศและออกหนังสื อแจ้งเวียนให้ผูเ้ สี ยภาษีทราบ
ล่ ว งหน้า เพื่ อ จะได้ม ายื่ นแบบพิ ม พ์ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ขั้น ต่ อ ไปคื อ ขั้นด าเนิ น การซึ่ ง จะ
ประกอบด้วยการจัดทาประกาศประชาสัมพันธ์ ใ ห้ประชาชนทราบล่ วงหน้า การแต่งตั้งเจ้าหน้า ที่
ผูร้ ับผิดชอบเพื่อดาเนินการ การแจ้งให้ประชาชนผูเ้ สี ยภาษียนื่ แบบแสดงรายการทรัพย์สิน รวมถึงการ
จัดทาแผ่นพับหรื อประชาสัมพันธ์ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ผเู ้ สี ยภาษีได้ทราบ
นอกจากการดาเนิ นการตามแผนการจัดเก็บภาษีแล้ว ท้องถิ่ นยังได้มีโครงการหรื อกิ จกรรม
ต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการจัดเก็บภาษี ตัวอย่างเช่น โครงการการจัดประชุมอบรม
ท าความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การช าระภาษี แก่ ป ระชาชนและผูป้ ระกอบการ โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่อประชาชนด้านการจัดเก็บภาษี โครงการให้บริ การล่วงหน้าก่อนเวลา
ทาการและการให้บริ การในช่ วงพักกลางวัน โครงการจัดให้มีกล่ องและตู ร้ ั บฟั งความคิ ดเห็ นจาก
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ประชาชน โครงการนายกฯ คุยกับประชาชน โครงการคืนกาไรผูช้ าระภาษี โครงการประชาสัมพันธ์
การชาระภาษีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ โครงการปรับปรุ งแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ รวมถึงบางแห่งได้มีการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ
ในการจัดเก็บรายได้ เช่ น โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX3000 และ LTAXGIS
และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าน้ าประปา เป็ นต้น
นอกจากนี้การที่ อบต.ให้ความสาคัญกับการลงพื้นที่สารวจพื้นที่เพื่อประเมินฐานภาษีถือเป็ น
สิ่ งสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการสารวจข้อมูลผูเ้ สี ยภาษีให้มี
ความทันสมัยและป้ องกันปั ญหาการรั่ วไหลของภาษี โดยข้อมู ลจากการศึ กษาจานวนครั้ งของการ
ประเมินภาษีของ อบต. กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่มีการประเมินฐานภาษีเป็ นประจาทุกปี จานวน
32 แห่ ง และไม่มีการประเมินฐานภาษีจานวน 5 แห่ ง โดยเฉพาะ อบต. ที่มีการประเมินฐานภาษีส่วน
ใหญ่ได้ประเมินฐานภาษีจานวน 1 ครั้งต่อปี จานวน 21 แห่ ง รองลงมาคือประเมินฐานภาษี 2 ครั้งต่อ
ปี และ 3 ครั้งต่อปี ตามลาดับ สาหรับผลการศึกษาด้านความจาเป็ นในการนาแผนที่ภาษีมาใช้ในการ
จัดเก็บรายได้น้ นั จากกลุ่มตัวอย่างมีจานวน 111 คน พบว่า ส่ วนใหญ่เห็นว่ามีความจาเป็ นในการนา
แผนที่ภาษีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ โดยผูอ้ านวยการกองคลังและเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ ตอบว่ามี
ความจาเป็ นมากถึงร้อยละ 96.6 รองลงมาคือผูบ้ ริ หารตอบว่ามีความจาเป็ นร้อยละ 96.0 และปลัดหรื อ
รองปลัด ฯร้ อ ยละ 89.3 ตามล าดับ ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ป ได้ว่ า แผนที่ ภ าษี มี ค วามจ าเป็ นใน
กระบวนการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
โดยสรุ ปแล้ว จากการศึกษาวิจยั กระบวนการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
คณะผูว้ จิ ยั พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความพยายามในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้
ในประเด็นต่างๆ อันได้แก่ การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การจัดเก็บภาษี การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน การสารวจและประเมินฐานภาษีอย่างต่อเนื่ อง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็ นเครื่ องมือ
ในการจัดเก็บ การสร้างความร่ วมมือกับประชาชน การสร้างแรงจูงใจและประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก การ
ออกหน่ ว ยบริ ก ารเคลื่ อ นที่ ล ดขั้นตอนในการช าระภาษี และการจัด กิ จกรรมต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
กระบวนการจัดเก็บรายได้ ดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติ
การจัดเก็บ
กิจกรรม

แผนที่ภาษี

ส่ งเสริมการ

และทะเบียน

การออก

การประเมิน

หน่ วย

ฐานภาษี

การสร้ าง

การใช้

แรงจูงใจและ

เทคโนโลยีที่

การสร้ าง
ความร่ วมมือ

ข้ อจากัดทีน่ าไปสู่ แนวทางการเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
ด้ านการบริหารจัดการองค์ กร ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นคือผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญทั้งในด้านการกาหนด
นโยบายและการบริ หารจัดการงานในท้องถิ่น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรจะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ทุกคน
ในองค์กรได้เห็นถึงความสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ในเชิ งรุ ก ไม่วา่ จะเป็ นการ
ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การนาเทคโนโลยีและระบบสารเทศมา
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ และที่สาคัญคือการให้ประชาชนได้เห็น
ถึงความสาคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ่ายภาษีเพื่อที่จะได้มีความยินดีหรื อพึงพอใจที่จะจ่าย
เพราะเชื่ อมัน่ ว่าภาษีดงั กล่าวจะกลับมาเป็ นงบประมาณพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ แต่การจ่าย
ภาษี บ างประเภท เช่ น ภาษี โรงเรื อนและที่ ดินในบางพื้ นที่ มี ก ารแทรกแซงจากฝ่ ายการเมื องหรื อ
ข้าราชการในพื้นที่เพื่อต่อรองขอลดหย่อนภาษี นอกจากนี้ ยงั มีขอ้ จากัดในเรื่ องการประสานงานกับ
สานักงานที่ดินในเขตพื้นที่ เนื่องจากในหลายกรณี มีการเปลี่ยนตัวผูค้ รอบครองที่ดิน ซึ่ งการขอข้อมูล
ดังกล่ าวนี้ ยงั คงต้องอาศัยความสัมพันธ์ ส่วนตัวระหว่างผูบ้ ริ หารขององค์กรทั้งสองฝ่ ายและต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการขอข้อมูลในอัตราที่สูงอีกด้วย
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ทั้งนี้ จากการสารวจข้อมูลด้านการบริ หารจัดการองค์กร พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลมี
ข้อจากัดในด้า นการจัดเก็ บ รายได้ ตามล าดับ ความส าคัญดัง นี้ (1) การที่องค์กรขาดเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมในการจัดเก็บรายได้ (2) การที่องค์กรขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กในการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการชาระภาษี (3) การที่องค์กรมีอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บ
รายได้ (4) องค์กรมี งบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บรายได้ (5) วิสัยทัศน์และนโยบายของ
ผูบ้ ริ หารส่ งผลต่อการจัดเก็บรายได้ที่นอ้ ยลงขององค์กร และ (6) การที่องค์กรมีการบริ หารการจัดเก็บ
รายได้ที่ยงั ขาดความโปร่ งใสตรวจสอบได้อย่างแท้จริ ง
ด้านภาษี และค่าธรรมเนี ยม โครงสร้ างกฎระเบียบเกี่ ยวกับภาษีและค่าธรรมเนี ยมส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็ บรายได้ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เพราะกฎระเบี ย บที่ ใช้อยู่ใ น
ปั จจุบนั ยังขาดความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ได้แก่ ภาษีบารุ งท้องที่ ภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน และภาษีป้าย จากผลการศึกษา พบว่า แต่ละประเภทยังมีขอ้ จากัดคือ
ภาษีบารุ งท้องที่ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติภาษี บารุ งท้องที่ซ่ ึ งกฎหมายมี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2508 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 ปี 2543 กาหนดให้การตีราคาปานกลางของที่ดินอยูใ่ นรอบของปี
2521-2524 หรื อเมื่อ 30 กว่าปี ที่แล้ว (มาตรา 14) ซึ่ งในทางปฏิบตั ิแล้วถือว่ามีการตีราคาปานกลางของ
ที่ดินในอัตราที่ต่าและไม่เป็ นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจในปั จจุบนั
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ซึ่ ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 ได้บญั ญัติเกี่ ยวกับ
ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นโดยไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเป็ นจานวนมาก เช่น สถานที่ราชการต่างๆ นอกจากนี้
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยังมีขอ้ จากัดในเรื่ องของข้อมูลการทาธุ รกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ทอ้ งถิ่นไม่
มีขอ้ มูลที่ทนั สมัย เนื่องจากยังคงเป็ นอานาจโดยตรงของราชการส่ วนกลางอยู่
ภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีป้ายนั้นอาศัยอานาจตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิ จปั จจุบนั ที่มีป้าย
คอมพิ ว เตอร์ เ พี ย งป้ า ยเดี ย วแต่ ส ามารถโฆษณาสิ น ค้า หรื อ ข้อ ความได้ห ลากหลายประเภท แต่
กระบวนการจัดเก็บภาษีในทางปฏิบตั ิน้ นั เจ้าหน้าที่ยงั เกิ ดข้อจากัดในเรื่ องของการตีความขนาดป้ าย
และภาษาที่ใช้โฆษณา ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายว่าครอบคลุมถึงป้ ายโฆษณาดังกล่าวหรื อไม่
นอกจากนี้ แล้ว อานาจในการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่นในปั จจุบนั ยังถือว่ามีฐานภาษีที่แคบ จึง
เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้สัดส่ วนของรายได้ที่จดั เก็บเองมีอตั ราส่ วนที่นอ้ ยเมื่อเทียบกับรายได้ท้ งั หมด
ส่ งผลต่อความเป็ นอิสระและความเข้มแข็งด้านการคลังต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นโดยตรงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว เพราะข้อจากัดดังกล่าวจะส่ งผลทาให้ทอ้ งถิ่นมีแนวโน้มที่จาเป็ นจะต้องพึ่งพา
เงินภาษีและเงินอุดหนุ นจากรัฐบาล จากการวิจยั พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีขอ้ จากัดในด้าน
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การจัดเก็บรายได้ ตามลาดับความสาคัญดังนี้ (1) โครงสร้างภาษียงั อาศัยฐานข้อมูลในอดีตไม่มีการ
ปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นไปตามสถานการณ์ ปัจจุบนั (2) กฎระเบียบเกี่ ยวกับการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรมีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบนั (3) โครงสร้างภาษีและกฎระเบียบเป็ น
ปั ญหาและอุ ป สรรคต่ อการจัดเก็บ รายได้ (4) องค์ก รขาดโอกาสในการก าหนดโครงสร้ า งและ
กฎระเบี ย บเกี่ ยวกับ การจัดเก็ บภาษี ไ ด้เอง (5) องค์กรไม่มี โอกาสในการกาหนดโครงสร้ างและ
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีได้เอง (6) ความแตกต่างระหว่างชุ มชนเมืองกับชนบทมีผลต่อการ
จัดเก็บรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน (7) กฎระเบียบปั จจุบนั เอื้อต่อการรั่วไหลของภาษีและค่าธรรมเนี ยม
และ (8) การมีฐานภาษีแคบและขาดความยืดหยุน่
ด้ านบุคลากร ด้วยเหตุที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) ถื อว่าเป็ นองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ นที่ มีขนาดเล็กและมักประสบปั ญหาเกี่ ยวกับการขาดแคลนบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญและ
ชานาญเฉพาะด้าน ทั้งในด้านประสบการณ์ ทักษะ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่งเจ้าหน้าที่ดา้ นการจัดเก็บรายได้ที่ยงั คงขาดแคลนสู ง
เพราะองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมักจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับงบบุคลากรที่มีอตั ราสู งอยูแ่ ล้ว ซึ่ งผล
จากการวิจยั พบว่า อบต. ยังขาดแคลนบุคลากรและแก้ไขปั ญหาด้วยการหยิบยืมเจ้าหน้าที่จากส่ วน
อื่นๆ เข้ามาช่ วยในการจัดเก็บรายได้ ซึ่ งผลที่ตามมาคื อทาให้ทอ้ งถิ่ นขาดบุ คลากรที่ มีทกั ษะความ
ชานาญเฉพาะด้านและทาให้องค์กรขาดความต่อเนื่ องในการดาเนิ นงานจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าที่
ขาดแรงจูงใจในการทางานด้านการจัดเก็บรายได้
จากการสารวจข้อมูลด้านด้านบุคลากร พบว่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีขอ้ จากัดในด้าน
บุคลากร ตามลาดับความส าคัญดังนี้ (1) องค์กรมี บุ คลากรด้านการจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอ (2)
องค์กรของยังขาดบุคลากรที่ มีความรู ้ ความสามารถในด้านการจัดเก็บรายได้ (3) องค์กรไม่มีการ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้เข้ารับการฝึ กอบรม (4) บุคลากรขาดความกระตือรื อร้นและ
ความตระหนักต่อหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ และ (5) บุคลากรให้ความสาคัญกับคุณธรรมจริ ยธรรม
ในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดเก็บรายได้นอ้ ย
ด้ านการรับรู้ ของภาคประชาชน ในการเสี ยภาษีน้ นั ประชาชนถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญที่
จะต้องมีความตระหนักในหน้าที่จะต้องเสี ยภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และให้ทอ้ งถิ่ นจะนาเงินที่ได้จาก
การเสี ยภาษี น้ นั ไปจัดทาเป็ นงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดทาบริ การสาธารณะคื นสู่ ประชาชนและ
ส่ วนรวม อย่างไรก็ตามการหลบเลี่ ยงและหลบหลี กการชาระภาษี ยงั ถื อเป็ นปั ญหาที่ ส่งผลต่อการ
จัดเก็บภาษีที่ไม่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
จากการส ารวจข้อมู ล ด้า นประชาชน พบว่า องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลมี ขอ้ จากัดในด้า น
ประชาชน ตามลาดับความสาคัญดังนี้ (1) องค์กรขาดความร่ วมมือจากประชาชนในการจ่ายภาษีและ
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ค่าธรรมเนี ยม (2) ประชาชนมีการหลี กเลี่ ยงหรื อหลบหนี ภาษีและค่าธรรมเนี ยม (3) ประชาชนขาด
ความรู ้ความเข้าใจในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนี ยม (4) ประชาชนปิ ดบังข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับภาษี และ
(5) ประชาชนยังไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญของการชาระภาษี
แนวทางในการเสริมสร้ างประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผลการศึ กษาด้านแนวทางในการเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น คณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาโดยจาแนกออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านการบริ หารจัดการ
องค์กร ด้านภาษีและค่าธรรมเนี ยม ด้านบุคลากร และด้านการรับรู ้ของภาคประชาชน โดยสรุ ปผล
การศึกษาเป็ นดังต่อไปนี้
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ กับ แนวทางในการ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ดา้ นการบริ หารจัดการองค์กร ตามลาดับความสาคัญดังนี้
(1) การบริ หารงานควรคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก (2) ควรมีการประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษีในช่องทางที่หลากหลายและเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมและรับรู ้ถึงการนาเงินจาก
ภาษี และค่า ธรรมเนี ยมไปใช้ประโยชน์ (3) ฝ่ ายการเมื องควรมี นโยบายที่ สนับสนุ นส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนยินดี ที่จะชาระภาษีและค่าธรรมเนี ยม (4) องค์กรควรมีนโยบายและแผนพัฒนารายได้ที่
ชัดเจนในการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในด้า นการจัดเก็ บรายได้ (5) องค์ก รควรนาแผนที่ภาษีมาใช้ใ น
กระบวนการจัดเก็บรายได้ (6) องค์กรจะต้องมี การปฏิ บตั ิ งานโดยเน้นความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในกระบวนการจัดเก็บรายได้ (7) ฝ่ ายการเมื องมี นโยบายในการลดหย่อนภาษี หรื อ
ค่าธรรมเนี ยม (8) องค์กรควรมีช่องทางที่หลากหลายในการชาระภาษีและมีความสะดวกรวดเร็ ว (9)
องค์กรควรส่ งเสริ มให้ทุกคนมาชาระภาษีดว้ ยการให้รางวัลหรื อประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็ นการจูงใจ
(10) องค์กรควรมีการบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ (11)
องค์กรควรมีวสั ดุอุปกรณ์ หรื อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอต่อการจัดเก็บรายได้ (12) ผูบ้ ริ หาร
ควรมี ภาวะผูน้ าแสดงบทบาทสาคัญในด้า นการจัดเก็ บ รายได้เสี ย ภาษี หรื อค่า ธรรมเนี ย มเพื่ อเป็ น
แบบอย่างแก่ประชาชนในท้องถิ่น และ (13) ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ด้วยการประกวดหรื อการให้รางวัลด้านการจัดเก็บรายได้
ด้ านภาษีและค่ าธรรมเนียม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับแนวทางในการเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ดา้ นภาษีและค่าธรรมเนี ยม ตามลาดับความสาคัญดังนี้ (1) ควรมี
การปรั บ ปรุ ง แหล่ ง รายได้จากภาษี และค่ า ธรรมเนี ย มให้มี ค วามสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิ จใน
ปั จจุบนั (2) ควรมี ภาษี ที่เก็บจากผูใ้ ช้ประโยชน์ จากทรั พ ยากรและสาธารณู ปโภคในท้องถิ่ น (3)
องค์กรควรมี อานาจในการจัดเก็บภาษี สิ่งแวดล้อมภาษี ที่ดินภาษี มรดกและภาษีเงิ นได้ (4) ควรมี
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กระบวนการและขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและเอื้ ออานวยต่อการจัดเก็บรายได้ และ (5) สถานที่
ราชการที่ต้ งั อยูใ่ นเขตพื้นที่ขององค์กรต้องจ่ายภาษีหรื อค่าธรรมเนียม
ด้ านบุคลากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับแนวทางในการเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ
ในการจัดเก็บรายได้ดา้ นบุคลากร ตามลาดับความสาคัญดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ดา้ นการจัดเก็บรายได้ควร
มีโอกาสได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่ อง (2) บุคลากรควรมีความรู ้ความสามารถ
ตรงกับสายงานที่ทาและมีความกระตือรื อร้นในการทางาน (3) องค์กรควรมีการจ้างลู กจ้างชัว่ คราว
เพื่อช่วยงานในช่ วงการจัดเก็บรายได้ และ (4) บุคลากรควรมีจิตสาธารณะในการให้บริ การผูม้ าเสี ย
ภาษีหรื อค่าธรรมเนียม
ด้ า นการรั บ รู้ ของภาคประชาชน พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งให้ ค วามส าคัญกับ แนวทางในการ
เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ดา้ นการรับรู ้ ของภาคประชาชน ตามลาดับความสาคัญ
ดังนี้ (1) องค์กรควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในภาษีอากรเกี่ ยวกับจานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระขั้นตอนและบทลงโทษเพื่อให้ประชาชนยินยอมชาระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน (2) องค์กรควร
มีระบบติดตามตรวจสอบผูไ้ ม่เสี ยภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน (3) ควรการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มี ส่วนร่ วมในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กร และ (4) ควรการเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินขององค์กร
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. นอกจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีแผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้แล้ว
องค์กรควรมีนโยบายที่ชดั เจนในการปรับปรุ งเครื่ องมือในการจัดเก็บภาษีที่ทนั สมัยที่จะช่วยให้การ
จัดเก็บรายได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การสารวจและปรับปรุ งระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง การสร้างความพร้อมด้านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้
เกิดความรวดเร็ ว ถูกต้อง เป็ นธรรม ในการปฏิบตั ิงาน ในขณะเดี ยวกันการปรับปรุ งกระบวนการใน
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ โดยองค์กร
ควรมี ก ารลดขั้น ตอน ระยะเวลา และอ านวยความสะดวกในการติ ด ต่ อ ช าระเสี ย ภาษี เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงานและสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผูเ้ สี ยภาษี
2. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรขยายฐานรายได้จากหมวดค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การที่
เกิดจากการจัดทาบริ การสาธารณะในท้องถิ่นเอง เพราะนอกจากจะเป็ นเพิ่มรายได้ที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเอง
แล้ว ยังมีผลผูกพันกับความรับผิดชอบที่ สูงยิ่งของท้องถิ่ นที่ จะต้องจัดทาบริ การสาธารณะที่ดี เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนอีกด้วย
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3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรมี การออกสารวจทรัพย์สินที่อยูใ่ นพื้นที่ที่อยูใ่ นข่ายที่
จะต้องเสี ยภาษีหรื อค่าธรรมเนี ยมให้มีความถู กต้องและทันสมัยอยู่เสมอ เช่ น หอพัก ร้านค้า กิจการ
โรงงาน และสถานประกอบการในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี ภาษีโรงเรื อนและที่ ดินซึ่ งจะต้อง
พิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลทรัพย์สินที่ผปู ้ ระกอบการแจ้งมา เพื่อที่จะได้พิจารณาถึงค่ารายปี ค่า
ภาษี อย่ า งเป็ นธรรมและตรวจสอบได้ และเมื่ อ ท าการส ารวจแล้ว ต้อ งแจ้ง ให้ ผู ้เ สี ย ภาษี ห รื อ
ค่าธรรมเนี ยมได้รับทราบเพื่อเสี ยภาษีหรื อค่าธรรมเนี ยมต่างๆ รวมทั้งแจ้งการประเมินภาษี การรับ
ชาระภาษี และการติดตามเร่ งรัดภาษีซ่ ึ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
4. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นควรจัดให้บุคลากรด้านการจัดเก็บรายได้ได้รับการอบรม
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ กบั หน่ วยงานภายนอกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ความ
ชานาญ ทาให้เกิ ดการปรับทัศนคติ ที่ดีในด้านการให้บริ การการจัดเก็บรายได้ และยังเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจหรื อขวัญกาลังใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ทาให้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมีความผูกพันที่ดี
ต่ อ การปฏิ บ ตั ิ ง านขององค์ก รต่ อไป จึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ก ารจัด เก็ บ รายได้เ ป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีความเป็ นมืออาชีพมากยิง่ ขึ้น
5. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรสร้างให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของ
การเสี ยภาษี โดยพิสูจน์ให้ประชาชนความเห็นถึงความสาคัญของการชาระภาษีและค่าธรรมเนี ยมว่า
นาไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่ นและจัดทาบริ การสาธารณะเพื่อประชาชนอย่างเป็ นรู ปธรรมอย่างไร
และการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทางบประมาณของท้องถิ่ นให้มากที่สุด
รวมถึ ง การให้ ค วามส าคัญ กับ การบริ ห ารงานท้อ งถิ่ น ในลัก ษณะเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ ภาค
ประชาชน ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่ นอย่างต่อเนื่ อง อันจะ
ส่ งผลต่อความยินดีที่จะจ่ายภาษีของประชาชนด้วย
6. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรื อผูป้ ระกอบการชาระภาษี
อย่างถูกต้องและตรงเวลา เช่น การมอบใบประกาศ โล่ประกาศเกียรติคุณ หรื อการให้รางวัลตอบแทน
เชิงบวก (โดยไม่ขดั ต่อระเบียบ) เพื่อเป็ นเกียรติและเป็ นการยกย่องชื่ นชมผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือในการ
ชาระภาษีอย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารหรื อความรู ้ดา้ นการชาระภาษีที่หลากลายรู ปแบบและเข้าถึ ง
ประชาชน เช่ น วิทยุกระจายเสี ยง ระบบอินเตอร์ เน็ต ผ่านเสี ยงตามสายหรื อหอกระจายข่าว เสี ยงไร้
สาย แผ่นพับ เว็บไซด์ ป้ ายประชาสัมพันธ์ ป้ ายไวนิ ล การออกหน่ วยเคลื่ อนที่ และสร้ างการมีส่วน
ร่ วมผ่านทางประชาชน ผูน้ าชุมชน กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิ กสภาท้องถิ่ น และองค์กรชุมชน ในการ
เข้ามามีบทบาทในกระบวนการจัดเก็บภาษีและช่วยเหลือท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี ทั้งรู ปแบบที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่ งนอกจากจะทาให้การจัดเก็บรายได้เกิ ดความครอบคลุ มทัว่ ถึ งแล้วยัง
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เป็ นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่ งกันและกัน อีกทั้งยังเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดจากท้องถิ่นมีจานวน
บุคลากรด้านการจัดเก็บภาษีที่มีอยูอ่ ย่างจากัด อีกด้วย
7. หน่ วยงานที่ กากับดู แลองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นก็จะต้องสร้ างแรงจู งใจให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการจัดเก็บรายได้เช่ นเดี ยวกัน กล่ าวคื อ การมอบเงิ นรางวัล ให้แก่ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ โดยอาจพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่ วนรายได้ที่จดั เก็บเองเมื่อเทียบกับรายได้ท้ งั หมด เปรี ยบเทียบจานวนและสัดส่ วนของรายได้ที่
จัดเก็บเองระหว่างปี งบประมาณ ความสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้ าหมายหรื อการประมาณการที่ต้ งั
ไว้ในแผนการจัดเก็ บรายได้ และความพยายามขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการออกแบบ
ระบบกลไกภายในหรื อการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บรายได้ที่เอื้อต่อ
การสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ประชาชนในการชาระภาษี
8. นโยบายการกระจายอานาจควรเพิม่ ประเภทของภาษีและค่าธรรมเนี ยมที่ทอ้ งถิ่นได้จดั เก็บ
ได้ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเข้าสู่ ประคมอาเซี ยนที่ทอ้ งถิ่ นจะต้องรับมือกับการเคลื่ อนย้ายของทุ นและแรงงานเป็ น
จานวนมาก ทั้งนี้ ควรขยายฐานภาษีและเร่ งรัดการออกกฎหมาย อันได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน หรื อภาษีการบริ โภคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นหรื อมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากผลของการวิจยั พบว่า องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นมีความพยายามในการจัดเก็บรายได้ตามกาลังความสามารถ ส่ วนการที่รายได้ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นประเภทรายได้ที่ทอ้ งถิ่ นจัดเก็บเองมี สั ดส่ วนที่ น้อยที่ สุดเมื่ อเที ยบกับรายได้
ประเภทอื่นนั้น มิได้หมายความว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขาดประสิ ทธิ ภาพหรื อมีความอ่อนแอ
ในกระบวนการจัดเก็บรายได้แต่อย่างใด หากแต่เกิดจากนโยบายของรัฐเองที่มีความอ่อนแอต่อการ
กระจายอานาจทางการคลังสู่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นซึ่ งส่ งผลต่อการที่ทอ้ งถิ่นมีฐานภาษีที่แคบ
และยังขาดอานาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีที่สาคัญ
บทสรุ ปขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น: ก้าวต่ อไปของการกระจายอานาจทางการคลัง
แม้โครงสร้ างรายได้ที่จดั เก็บเองขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะคิ ดเป็ นสัดส่ วนที่น้อย
ที่สุดเมื่อเทียบกับรายได้ประเภทอื่นๆ ก็ตาม ทว่าในภาพรวมแล้วผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ท้องถิ่นมี
ความพยายามในการจัดเก็บรายได้และประสบความสาเร็ จในการจัดเก็บรายได้พอสมควร กล่าวคือ
การที่ทอ้ งถิ่ นมีสัดส่ วนจากรายได้ที่จดั เก็บเองในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้ท้ งั หมด และสามารถ
จัดเก็บรายได้ได้ตามเป้ าหมายหรื อประมาณการที่ต้ งั ไว้ โดยมีการออกแบบระบบกลไกในการจัดเก็บ
รายได้ที่เอื้อต่อการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ประชาชนในการชาระภาษีและการติดตามประเมินผลการ
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ทางานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นข้างต้นมี
ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และมีความพยายามในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้บน
พื้นฐานของข้อจากัดต่า งๆ ที่ มี อยู่ ดัง นั้นอาจเป็ นการด่ วนสรุ ปเกิ นไปที่ จะอธิ บายว่าการที่ ทอ้ งถิ่ น
จัดเก็บรายได้เองได้น้อยนั้นเป็ นเพราะท้องถิ่ นมีความอ่อนแอและขาดประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บ
รายได้ และนาเหตุผลดังกล่าวไปขยายความเพื่อบัน่ ทอนแนวคิดการกระจายอานาจทางการคลังของ
ท้องถิ่น
ด้านกระบวนการจัดเก็บภาษีน้ นั พบว่า ท้องถิ่นมีความพยายามในการปรับปรุ งกระบวนการ
ทางานด้านการจัดเก็บภาษีภายใต้ขอ้ จากัดต่างๆ ที่มีอยู่ โดยหลายแห่ งมีการริ เริ่ มการจัดทาแผนที่ภาษี
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้ มีการจัดทาแผนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการจัดเก็บรายได้
ประจาปี เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้
เป็ นรู ปธรรมชัดเจน เช่น การให้บริ การรับชาระภาษีนอกสถานที่ การออกหน่วยบริ การเคลื่ อนที่เพื่อ
รับชาระภาษีในช่วงวันหยุดราชการ การร่ วมมือกับผูน้ าชุ มชนในการจัดเก็บภาษี การประชาสัมพันธ์
เชิ งรุ ก ท้องถิ่ นบางแห่ งมีการลดขั้นตอนในการให้บริ การชาระภาษี สร้ างแรงจู งใจแก่ประชาชนใน
การชาระภาษีให้ตรงเวลา รวมทั้งการเปิ ดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ สี ยภาษี
โดยสรุ ปแล้ว ผลการวิจยั นี้ สะท้อนให้เห็ นว่าปรากฏการณ์ ที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี
โครงสร้ างรายได้ประเภทจัดเก็ บเองน้อยกว่าประเภทอื่ นๆ นั้น มิได้หมายความว่าท้องถิ่ นมี ความ
อ่อนแอทางการคลัง หรื อขาดประสิ ท ธิ ภาพในกระบวนการจัดเก็บรายได้เสมอไป หากแต่เป็ นผล
สื บเนื่องจากความอ่อนแอของนโยบายด้านการกระจายอานาจทางการคลังในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่สามารถ
ผลักดันอานาจหน้าที่ในด้านการจัดเก็บรายได้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง
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