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บทคัดย่อ 

การพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าน  าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (2) พัฒนาระบบ
และเครื่องมือที่จะช่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และ (3) จัดท าตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคม 
โดยจัดเก็บข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และประชาชน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหาแล้วสร้างข้อสรุป เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า (1) ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เทศบาลมี
หน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีป้าย และเทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีอื่น
ได้ ส าหรับความรู้ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บทก าหนดโทษในการ
ไม่ช าระภาษี การค านวณภาษีและการผ่อนช าระค่าภาษี (2) ปรับปรุงกระบวนการขั นตอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
และ (3) น าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน ส าหรับฝ่ายการเมืองควรออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บภาษีตามความเจริญของพื นที่ เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการรับช าระภาษี และเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่างต่อเนื่อง หากไม่ช าระภาษีจึงใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครอง 
ค้าส้าคัญ : ภาษีท้องถิ่น, ศักยภาพ, เทศบาล 
 

Abstract 
The development potential taxation a municipality Kamnamsab, Warinchamrab Ubon 

Ratchathani. This research objectives (1) to study a understanding of people about the local taxation. 
(2) to development of systems and tools to appropriate local taxation and (3) to modeling the 
appropriate on the socio-economic conditions and the imposition by collect data with executive 
authorities and people. The instruments used to collect qualitative data interviews, content analysis 
and conclusion. The quantitative data collection questionnaire, the statistics used are the 
percentage, mean and standard deviation. The results showed that (1) the understanding of taxation, 
municipality are responsible for collecting house and building and signboard tax and the municipality 
can taxation another. For knowledge levels cognitive less, understanding the different types of local 
taxes. Penalties non-payment of taxation, tax calculation and payment of taxation. (2) improving 
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steps model taxation appropriate. and (3) tax mapping and property registration system used as a 
tool for implementation. Local executive authorities should set for rental municipality, prices middle 
by zoning the prosperity of the area, increase channel service taxation and precipitate owe 
continuous,  if they do not pay taxation and compulsory litigation. 
Keywords : Local taxation, Potentiality, Municipality. 
 
1. บทน้า          
     ภาษีท้องถิ่นเป็นภาษีที่มีความส าคัญ คือ ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจการปกครอง เพราะเป็นการเพิ่มอ านาจ
ให้กับท้องถิ่นโดยตรง รัฐบาลได้กระจายอ านาจทางการ
คลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อมาใช้จ่ายท านุบ ารุง 
จัดบริการสาธารณะ และการบริหารท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลค าน  าแซบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
เป็นพื นที่หนึ่งที่คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นพื นที่ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สังคมและเป็นพื นที่รองรับการขยายผังเมือง มีร้านค้า 
อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล โรงเรียน หมู่บ้าน รีสอร์ท 
แหล่งบันเทิง ปั๊มน  ามัน ตลาด ทั งนี กฎหมายก าหนดให้
เทศบาลต าบลสามารถจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
ป้าย ค่าธรรมเนียมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรื อ 
ถอน ก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมจากการออก
ข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.
2535 ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสถานที่จ าหน่ายอาหาร สะสม
อาหาร ตลาดนัด แผงลอย และรายได้อีกประเภทหนึ่งที่
เทศบาลต าบลได้รับคือ รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ได้แก่ 
ภ า ษี สุ ร า  ภ า ษี ส ร ร พ ส า มิ ต  ภ า ษี ธุ ร กิ จ เ ฉ พ า ะ 
ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน รวมถึงเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ นอกจากนี เทศบาลต าบล 
อาจมีรายได้ที่มาจากรายได้จากการพาณิชย์ รายได้จาก
ทรัพย์สิน ดอกเบี ย รายได้เบ็ดเตล็ดในการจัดเก็บภาษี
เพื่อมาบริการสาธารณะและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 รายได้เทศบาลต าบลค าน  าแซบย้อนหลัง 3 ปี 

 

ที่มา: เทศบาลต าบลค าน  าแซบ (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557)  
 
     ข้อมูลตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลค า
น  าแซบ ย้อนหลัง 3 ปี (2555-2557) พบว่า ภาษีป้ายเป็น
ภาษีที่ท ารายได้ให้แก่เทศบาลต าบลค าน  าแซบมากที่สุด 
และมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ นทุกปี รองลงมาคือภาษีโรงเรือน
และที่ดิน โดยในปี 2557 เก็บภาษีได้เพิ่มขึ นจากปี 2556 
ในสัดส่วนเพิ่มเท่าตัว และท้ายสุดภาษีบ ารุงท้องที่เก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ นเล็กน้อย ดังตารางที่ 1 
     ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยท าให้
สถานการณ์การคลังไม่เอื ออ านวยให้เทศบาลต าบล
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจาก
รายได้ที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในการด าเนินกิจการเพื่อ
สนองต่อความต้องการโครงสร้างของท้องถิ่น รายได้ที่
เทศบาลต าบลจัดเก็บเอง มีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับ
รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ (หัวหน้า
ฝ่ายจัดเก็บรายได้. 2559: สัมภาษณ์) จากประเด็นปัญหา
คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นเทศบาลต าบลค าน  าแซบ เพื่อเป็นตัวแบบ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
     2.1 ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น  
     2.2 พัฒนาระบบและเครื่องมือที่จะช่วยจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเทศบาลค าน  าแซบ  

รายการ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน 
2. ภาษีบ ารุงท้องที่ 
3. ภาษีปา้ย 

 
322,765.36 
146,494.50 
329,480.48 

 
484,929.50 
144,076.10 
470,054.00 

 
659,675.13 
126,789.85 
832,752.84 

รวม 798,740.34 1,099,059.60 1,619,217.82 
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     2.3 จัดท าตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคม และระบบการจัดเก็บภาษี 
 
3. วิธีด้าเนินการวิจัย 
     จัดเก็บข้อมูลกับผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
สัมภาษณ์เจาะลึกรายประเด็น ระดมความคิดเห็น 
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาความรู้ความ
เข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ได้
เก็บแบบสอบถามเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
ผู้เสียภาษีที่เชิญมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งได้
แจกแบบสอบถามก่อนให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
มีจ านวน 50 คน และแบบสอบถามความคิดเห็นความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี กับประชาชนที่มา
เสียภาษีจ านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้เป็นค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
     เพื่อตอบค าถามวัตถุประสงค์ที่ 2 และ 3 เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ข้อ 2 เพื่อพัฒนาระบบและเครื่องมือที่
จะช่วยจัดเก็บภาษีท้องถิ่นที่เหมาะสมกับเทศบาลค าน  า
แซบ และข้อ 3 จัดท าตัวแบบการจัดเก็บภาษี  โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึกรายประเด็น จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ฝ่ายคลัง โยธา ส านักงานปลัด ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น า
ตัวแทนชุมชน จ านวน 30 คน แล้วสรุปข้อมูลตามราย
ประเด็นเพื่อมาประชุมระดมความคิดเห็นกับกลุ่มดังกล่าว 
แล้วจัดร่างตัวแบบการจัดเก็บภาษีเพื่อน าเสนอ ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน  
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื อหา
สาระแล้วน ามาสร้างข้อสรุปตามประเด็นส าคัญ 
 
4. ผลการวิจัย 
     4.1 ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการ
จัด เก็บภาษี  ประชาชนทราบว่า เทศบาลมีหน้ าที่
รับผิดชอบจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่
และภาษีป้าย เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีอื่นได้ ส าหรับ
ความรู้ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บทก าหนดโทษใน

การไม่ช าระภาษี การค านวณภาษีและการผ่อนช าระค่า
ภาษีดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 1 และ 2 ดังนี  
     -ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 28 คน (ร้อย
ละ 56) เพศหญิง 22 คน (ร้อยละ 44) ส่วนใหญ่อายุ 40-
59 ปี (ร้อยละ 66) การศึกษาชั นมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ร้อยละ 44) อาชีพค้าขาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-
10,000 บาท (ร้อยละ 50) อาศัยในเขตพื นที่เทศบาล
ต าบลค าน  าแซบมากกว่า 16 ปีขึ นไป 25 คน (ร้อยละ 
50) 
ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

รายการ ใช ่ ไม่ใช ่
(จ้านวน/
ร้อยละ) 

(จ้านวน/
ร้อยละ) 

1.  เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ และภาษีป้าย 

46 
(92.00) 

4 
(8.00) 

2. กฎหมายก าหนดให้เทศบาลต าบล
สามารถจัดเก็บภาษีนอกเหนือจากภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และ
ภาษีป้ายได้ 

45 
(90.00) 

5 
(10.00) 

3. ภาษีแต่ละประเภทก าหนดให้ช าระปี
ละ 1 ครั ง 

43 
(86.00) 

7 
(14.00) 

4. เทศบาลเป็นผู้ก าหนดวันในการช าระ
ภาษี 

43 
(86.00) 

7 
(14.00) 

5. ห้วงเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษีแต่ละประเภท ตั งแต่เดือน
มกราคม-เมษายนของทุกปี 

41 
(82.00) 

9 
(18.00) 

6. ผู้มีโรงเรือนและที่ดิน ที่นา ป้ายชื่อ
ร้าน ป้ายโฆษณาร้าน ต้องช าระภาษีตาม
กฎหมายก าหนด 

42 
(84.00) 

8 
(16.00) 

7. ผู้ที่มีเหตุจ าเป็นสามารถขอผ่อนผัน
การช าระภาษีได้  โดยมีวงเ งินตั งแต่ 
9,000 บาทขึ นไป 

33 
(66.00) 

17 
(34.00) 

8. ผู้ท ากระชังปลา/ปั้นหม้อ/ไห/เตา/
เครื่องปั้นดินเผาได้รับการยกเว้น โดยไม่
ต้องช าระภาษี 

39 
(78.00) 

11 
(22.00) 

9.  สามารถอุทธรณ์การประเมินภาษี
ท้องถิ่นต่อเจ้าพนักงานหากเห็นว่าการ
ประเมินภาษีไม่เป็นธรรม 

37 
(74.00) 

13 
(26.00) 

10. เจ้าของที่ดินซ่ึงได้เสียภาษีโรงเรือน
และที่ดินแล้วอันเนื่องมาจากมีรายได้จาก
ที่ดินดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 

38 
(76.00) 

12 
(24.00) 

11. เจ้าของที่ดินใช้ที่ดินเป็นที่อยู่อาศัย 35 15 
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รายการ ใช ่ ไม่ใช ่
(จ้านวน/
ร้อยละ) 

(จ้านวน/
ร้อยละ) 

เลี ยงสัตว์ และท ากสิกรรม ให้ลดหย่อน 
ไม่ต้องเสียภาษี ไม่เกิน 200 ตารางวา 

(70.00) (30.00) 

12. เทศบาลสามารถจัดเก็บภาษีอื่นได้ 44 
(88.00) 

6 
(12.00) 

   
     จากตารางที่  2  พบว่าความรู้ความเข้ าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี เรียง 3 ล าดับแรกคือ
ประชาชนทราบว่าเทศบาลมีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีป้าย เทศบาล
สามารถจัดเก็บภาษีอ่ืนได้  
 
     -ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 

ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 198 คน 
(ร้อยละ 51.43) เพศหญิง 187 คน (ร้อยละ 48.57) ส่วน
ใหญ่อายุ  50 -59 ปี (ร้อยละ 30.65) การศึกษาชั น
ประถมศึกษา จ านวน 210 คน (ร้อยละ 54.55)   
 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นความรูค้วามเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับการจดัเก็บภาษที้องถิ่น 

รายการ   แปล 
x  S.D ผล 

1. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับภาษี
ท้องถิ่นเพียงใด 

2.74 1.06 ปาน
กลาง 

2. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับ
ความส าคัญของการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นเพียงใด 

2.76 1.10 ปาน
กลาง 

3. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับภาษี
ท้องถิ่นแต่ละประเภทเพียงใด 

2.46 1.09 น้อย 

4. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับ
วิธีการค านวณภาษีเพียงใด 

1.95 1.02 น้อย 

5 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั
วิธีการค านวณภาษีประเภทที่ทา่น
เสียอยู่เพียงใด 

2.06 1.08 น้อย 

6. ท่านมีความเข้าใจถึงช่วงระยะ 
เวลาการจัดเกบ็ภาษีท้องถิ่นพยีงใด 

2.77 1.14 ปาน
กลาง 

7. ท่านมีความเข้าใจขั นตอนในการ
ยื่นแบบช าระภาษีเพียงใด 

2.67 1.08 ปาน
กลาง 

8. ท่านมีความเข้าใจเกีย่วกับ
เอกสารที่ประกอบการยื่นแบบ
ช าระภาษีเพียงใด 

2.68 1.11 ปาน
กลาง 

9. ท่านมีความเข้าใจถึงการผ่อน 2.06 1.08 น้อย 

รายการ   แปล 
x  S.D ผล 

ช าระค่าภาษีเพียงใด 
10. ท่านมีความเข้าใจบทก าหนด
โทษในการไม่ช าระภาษีเพยีงใด 

2.39 1.12 น้อย 

รวม 2.50 1.15 ปาน
กลาง 

    
     จากตารางที่  3  พบว่าความรู้ความเข้ าใจของ
ประชาชนอยู่ระดับน้อย ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ( x =2.46) วิธีการค านวณภาษี ( x

=1.95) การผ่อนช าระค่าภาษี ( x =2.06) และบทก าหนด
โทษในการไม่ช าระภาษี ( x =2.39) 
     4.2 การพัฒนาระบบและเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษีที่
เหมาะสมเทศบาลต าบลค าน  าแซบ ได้แก่ (1) ประชุม
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแผนการจัดเก็บภาษี (2) 
วางแผนปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ด้วยกระบวนการเวทีชุมชน (3) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่น(4) จัดท า
ฐานข้อมูลภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ (5) ส่งหนังสือถึงผู้เสีย
ภาษีเป็นรายบุคคลตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ (6) 
เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีให้ผู้มาติดต่อช าระภาษี (7) กรณี
หนังสือส่งแจ้งการประเมินถูกตีกลับจะด าเนินการ
ตรวจสอบที่อยู่จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (8) ส่ง
หนังสือแจ้งการประเมินช าระภาษีแก่ผู้ค้างช าระทุกคน
เพื่อให้มาประเมินการช าระภาษี (9) กรณีส่งหนังสือครั งที่ 
2 ไม่มาติดต่อให้ลงพื นที่สอบถามเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือ
ฝากหนังสือให้คนรู้จักน าไปส่ง (10) กรณีด าเนินการข้อ 
(9) แล้วยังไม่ได้รับการติดต่อส่งหนังสือลงทะเบียนตอบ
รับแจ้งเตือนว่าจะด าเนินคดี (11) สรุปรายงานผลและ
ปรับปรุงฐานข้อมูลและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อจัดเก็บในปีถัดไป 
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รูปที่ 1 ระบบและเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษีท่ีเหมาะสม
ของเทศบาลต าบลค าน  าแซบ 

 
     4.3 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการน าระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
ส าหรับฝ่ายการเมืองควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด
ราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บภาษีตาม
ความเจริญของพื นที่ เพิ่มช่องทางการให้บริการรับช าระ
ภาษี และเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่างต่อเนื่อง หากไม่
ช าระภาษีจึงใช้มาตรการบังคับคดีทางปกครอง 
     จากการระดมความคิดเห็นที่ประชุม ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และคณะผู้วิจัย ร่วมกัน
ระดมสมองหาตัวแบบในการจัดเก็บภาษีให้เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจสังคมและระบบการด าเนินงานจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลค าน  าแซบ โดยมีขั นเตรียมการ ขั น
ด าเนินการ และขั นติดตาม ดังนี   
     ก. ขั นเตรียมการ :  1) ออกส ารวจข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ต้องเสียภาษีทุกปีและน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 2) ปรับ
ฐานภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยแต่งตั งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปีเพื่อน ามาใช้เป็น

เกณฑ์ในการประเมินภาษีซึ่งจะท าให้การจัดเก็บภาษีได้
เพิ่มขึ น โดยมีการก าหนดค่ารายปีตามท าเลที่ตั ง (โซนนิ่ง) 
ของทรัพย์สิน ตามพื นที่ใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ 3) 
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชน จัดท าหนังสือแจ้ง
ก าหนดระยะเวลายื่นแบบและการเสียภาษีให้ทราบทุก
ราย และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้ได้ทราบ
ล่วงหน้า 
     ข. ขั นด้าเนินการ : 1)  การออกตรวจสอบสถาน
ประกอบการเพื่อความถูกต้อง 2) มีการจัดท าผังแสดง
ขั นตอนการจัดเก็บรายได้และมีการชี แจงรายละเอียด
วิธีการประเมินภาษีแต่ละประเภทให้ผู้เสียภาษีเข้าใจและ
เต็มใจที่จะช าระภาษี  3) เพิ่มช่องทางการให้บริการรับ
ช าระภาษีจากเดิม อาทิ รับช าระภาษีในวันเสาร์-อาทิตย์ 
การออกหน่วยบริการร่วมกับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
ช าระภาษีผ่านธนาคาร ไปรษณีย์ หรือร้านสะดวกซื อ 
     ค. ขั นติดตามตรวจสอบ : 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่างต่อเนื่อง 2) 
จัดท าใบแจ้งช าระภาษีโดยสามารถน าไปช าระผ่านทาง
ไปรษณีย์ ธนาคาร หรือร้านสะดวกซื อซึ่งเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่ท าให้ผู้ค้างช าระภาษีลดลงและคาดว่าจะจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ น 3) เจ้าหน้าที่ลงพื นที่เข้าไปพบผู้ไม่ช าระ
หรือยื่นประเมินภาษีเพื่อสอบถามปัญหา หากตกลงกัน
ไม่ได้จึงจัดส่งเอกสารหนังสือเตือนกรณีไม่ช าระภาษี โดย
เตือนครั งท่ี 1, 2, 3 หากไม่ช าระภาษีจึงบังคับใช้กฎหมาย
ส าหรับผู้ที่ค้างช าระขั นเด็ดขาด โดยแจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวน (อ าเภอ) เพื่อด าเนินคดีแก่ผู้ไม่ยื่นแบบ
เพื่อประเมินภาษีและด าเนินการจัดเก็บภาษี (ยึด อายัด 
และขายทอดตลาด) มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดการแทรกแซงทางการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

เตรียมการ 

1.ประชุม จนท. 
ก าหนดแผน
จัดเก็บภาษ ี
2. วางแผน
ปฏิบัติการ 
และจัดเวทีชุมชน 
3. จัดท าแผน
ประชาสัมพันธก์ับ
หน่วยงานและ
ชุมชน 
4. จัดท าฐานข้อ
ฐานภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 

ด้าเนินการและติดตาม 

5. ส่งหนังสือถึงผู้
เสียภาษ ี
 
 
6. จนท.ประเมิน
ภาษีให้ผู้ช าระภาษ ี
 
 

7. หนังสือแจ้ง
ประเมินภาษีถกูตี
กลับด าเนินการ
ตรวจสอบ
ฐานขอ้มูล 
 
 
8. ส่งหนังสือแจ้ง
ผู้ค้างช าระเพื่อมา
ประเมินภาษี  
 

9. หากไม่มา
ติดต่อจะลง
พื นที่หรือ
ฝากหนังสือ
ให้กับคนรู้จัก 
 
 

10..  กรณี
ด าเนินการ
ข้อ 9. แลว้ไม่
ติดต่อจะส่ง
หนังสือ
ลงทะเบียน
ถึงผู้เสียภาษ ี
 
 

11. สรุป
รายงาน/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล 
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รูปที่ 2 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีท่ีเหมาะสมของ 
เทศบาลต าบลค าน  าแซบ 

 

5. อภิปรายผล      
     5.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี ที่ตอบถูกมากที่สุดคือ 
เทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีป้าย ตอบถูกอันดับ 
2 คือ กฎหมายก าหนดให้เทศบาลต าบล สามารถจัดเก็บ
ภาษีนอกเหนือจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบ ารุง
ท้องที่ และภาษีป้ายได้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ ซึ่ง
เห็นว่าเทศบาลต าบล สามารถเก็บภาษีอื่นได้อีก เช่น ค่า
จัดเก็บขยะ สถานที่จอดรถ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งเป็น
ความรู้ความเข้าใจแบบพื นฐานเท่านั น แต่ที่ไม่ค่อยเข้าใจ
คือ ไม่เข้าใจรายละเอียดของภาษีและการค านวณภาษีที่
จะต้องช าระ ส่วนที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ระดับน้อย 
ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บท
ก าหนดโทษในการไม่ช าระ การค านวณภาษีประเภทที่

ช าระอยู่ และมีความเข้าใจถึงการผ่อนช าระค่าภาษีและ
วิธีการค านวณภาษีค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยปรมัตถ์ อินดี [1] ที่พบว่า ประชาชนไม่ทราบและ
ไม่ เข้าใจรายละเอียดภาษีที่ตนช าระ  จึงควรมีการ
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นฤมล เหรียญเจริญ [3] การจัดเก็บภาษีควร
มีการปรับปรุงด้านการด าเนินงานโดยการติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีไว้ภายในหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล จัดหน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่และให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของ
หมู่บ้านตลอดจนจัดประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้านเพื่อ
ชี แจงข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีพร้อมเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
แนวทางในการเสียภาษี 
     5.2  ด้านพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษี พบว่า 
ผู้ ต อบแบบสอ บถาม  ส่ วน ใหญ่ เห็ นว่ าปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ในท านอง
เดียวกันเมื่อพิจารณาในภาพรวมของแต่ละด้านพบว่า
ปัจจัยทุกด้านมีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงล าดับ คือ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดเก็บภาษี 
และด้านเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พาเกียรติ สมานบุตร และคณะ [4] ความสามารถ
ของท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีเกิดจากต้องพัฒนาด้านข้อ
กฎหมาย ด้านการจัดเก็บภาษี ด้านเจ้าหน้าที่และด้านผู้มี
หน้าท่ีเสียภาษี และสอดคล้องกับ สุกัญญา สันป่าแก้ว [5] 
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยจัดท า
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีมาตรการบท
ก าหนดโทษแก่ผู้ค้ างช าระภาษีอย่างจริ งจั งและมี
แบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มา
เสียภาษี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรารัตน์ จารนาเพียง 
[6] ควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดเก็บภาษี  
      5.3 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมและระบบการจัดเก็บภาษี พบสภาพ
ปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญในการจัดเก็บภาษี  คือ 1)  ปัญหา
ด้านกฎหมาย : ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ประเมิน 
อาจท าให้ประเมินไม่ตรงกับความเป็นจริง การก าหนด
อัตราภาษียังไม่ครอบคลุมและยังไม่เหมาะสมกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลงเป็นเขตเมืองขยาย กฎหมายที่ใช้บังคับ
ในการจัดเก็บภาษี/การประเมินภาษีมักจะก่อให้เกิดการ

ขั นด้าเนินการ ขั นเตรียมการ 

1. ออกตรวจสอบ
สถานประกอบ 
การ/ผู้เสียภาษ ี
2. จัดท าผังแสดง
ขั นตอนจัดเก็บ
รายได้และชี แจง
รายละเอียดวิธี
ประเมินภาษีแต่
ละประเภทให้ผู้
เสียภาษีเข้าใจ
และเต็มใจที่จะ
ช าระภาษ ี  
3. เพิ่มช่อง
ทางการให้บริการ
รับช าระภาษีจาก
เดิมเช่นช าระภาษี
เป็นหน่วยบรกิาร
เคลื่อนที่/ช าระ
วันหยุด/ธนาคาร/
ไปรษณีย์ 
 
 

1.ออกพื นที่
ส ารวจข้อมูล
และน าแผนที่
ภาษี/ทะเบยีน
ทรัพย์สินเป็น
เครื่องมือในการ
ด าเนินงาน 
 
 

3. จนท.ลงพื นที่
เข้าพบผู้ไม่ช าระ
ภาษีหรือยื่นแบบ
ประเมินภาษี 
เพื่อสอบถาม
ปัญหา หากตกลง
ไม่ได้ท าหนังสือ
เตือนครั งที่ 1,2,3 
หากไม่ช าระจึง
บังคับใชก้ฎหมาย 
 
 

2. จัดท าใบช าระ
ภาษีโดยสามารถ
น าไปช าระผ่าน
ธนาคารไปรษณีย์  
ร้านสะดวกซื อ 
 
 

1. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเร่งรัด
ติดตามผู้ค้าง
ช าระอยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 

2. แต่งตั ง คกก.
เพื่อพิจารณา
กลั่นกรองการ
ประเมินค่าราย
ปี ปรับฐานภาษี
โรงเรือนและ
ที่ดิน 
 
 
 

3.ประชาสัมพันธ์
ให้ทั่วถึง เช่น 
ท าหนังสือแจ้ง , 
หอกระจายขา่ว 
 
 
 

ขั นติดตาม
ตรวจสอบ 
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หลีกเลี่ยงภาษีและก่อให้เกิดสบัสน 2) ด้านนโยบาย : เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าท่ีใช้ดุลยพินิจในการประเมินภาษีโดยไม่
มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน 3) ด้านเครื่องมือ : ฐานข้อมูลภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน ขาดเครื่องมือใน
การประเมินราคาทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ 4) ด้าน
บุคลากร : เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ขาดผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน เจ้าหน้าที่ขาดเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดระบบ
ฐานข้อมูลภาษที าให้ประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บภาษีไม่
ดีเท่าท่ีควร ขาดความรู้ความเข้าใจในขบวนการบังคับคดี
และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้างช าระภาษี 5) ด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน : ประชาชนบางส่วนขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดภาษีที่ตนช าระ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปกาศิต เจิมรอด [7] การ
จัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และพระราชบัญญัติภาษีบ ารุ งท้องที่ยั งไม่มีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพและท าเลของที่ดิน
เพราะบทบัญญัติในส่วนของหลักเกณฑ์การประเมินราคา
ที่ดิน โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่นของกฎหมายยังไม่มี
ความชัดเจน เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน อีกทั งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นผู้ ไม่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สนิและขาดเครื่องมือ
ในการประเมินราคาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วาสน์ ถาปินตา และสุจินต์ สิมารักษ์  [8] 
ในขณะที่งานวิจัยของธนาพร วงศ์ภิรักษ์ [9] พบว่าการ
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนที่จะมีการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ในแต่ละปี เพราะจะท าให้การเก็บภาษีได้ครอบคลุมฐาน
รายได้ที่เป็นตัวเงินมากยิ่งขึ นและจะท าให้การจัดเก็บใน
อนาคตมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถ
ของหน่วยจัดเก็บพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
เพื่ อ เ พิ่ ม ค ว าม รู้ แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด เ ก็ บ เพื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่มากขึ น 
     ความบกพร่องเกิดจากโครงสร้างทางกฎหมาย 
เทศบาลต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นเครื่องมือ
ในการจัดเก็บรายได้ นอกจากนี ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของวันธยา สุวรรณอักษร [2] การจัดเก็บภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการบังคับทาง
ภาษีท าให้มีภาษีค้างช าระเป็นจ านวนมากส่งผลท าให้ขาด

รายได้ที่จะน ามาพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสาเหตุส าคัญจาก
ปัญหาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่  จ านวน
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ กฎหมายไม่มีความชัดเจนในวิธี
ปฏิบัติ และปัญหาขั นตอนการประเมินภาษีไม่ชอบด้วย
กฎหมายมาตั งแต่ต้น ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลผู้เสียภาษี 
และปัญหาการให้อ านาจผู้บริหารท้องถิ่นในการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วาสนา ขอนทอง และคณะ [10] ควรปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้ทันสมัย 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถ
จัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรม ไม่มีความซ  าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน มีมาตรการจูงใจในการให้ประชาชนเต็มใจ
ช าระภาษี อาทิ การจัดท าโครงการภาษีคืนสู่ท้องถิ่น 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ในการจัดเก็บรายได้เพื่อให้
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ     
     6.1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ 
          จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอยู่ระดับน้อย ได้แก่ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นแต่ละประเภท บท
ก าหนดโทษในการไม่ช าระภาษี การค านวณภาษีและการ
ผ่อนช าระค่าภาษี  ดังนั น เทศบาลต าบลต้องจัดท า
แผนพัฒนาความร่วมมือด้านภาษีโดยจัดท าแผนระยะสั น
ระยะกลางและระยะยาว โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน โดยเน้นเรื่องการสร้างความรูค้วามเข้าใจในเรื่อง
ภาษีไม่ว่าจะเป็นประเภทภาษี แนวปฏิบัติในการยื่นภาษี 
วิธีการประเมินภาษี บทก าหนดโทษในการไม่ช าระภาษี 
การค านวณภาษีและการผ่อนช าระค่าภาษี ทั งนี ให้แจ้ง
การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นจากการเก็บ
เงินภาษีเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชน โดยใช้
สื่อประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับความรู้และช่วงเวลาที่มี
ความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้
มากที่สุด โดยจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของหมู่บ้าน จัดประชุม
ประจ าเดือนของหมู่บ้านเพื่อชี แจงข้อมูลและรายละเอียด



8                                                                                              วารสารวิจยัราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 4 ฉบบัที่ 3 กันยายน 2560         
 

เกี่ยวกับภาษีพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและก าหนดแนวทางในการเสียภาษี 
     6.1.2 ด้านพัฒนาระบบในการจัดเก็บภาษี 
          จากผลการวิจัย พบว่าปัจจัยทุกด้านมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดเกบ็
ภาษีและด้านเครื่องมือช่วยจัดเก็บภาษี ดังนั นเทศบาล
ต าบลต้องพัฒนาบุคลากรในส่วนของงานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้มีความรู้ความช านาญในหน้าที่ให้
มากยิ่งขึ น เพิ่มขีดความสามารถของหน่วยจัดเก็บโดย 
ส่งไปฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ทันสถานการณ์  ส าหรับด้านการมีส่วนร่วมโดย
ลงพื นที่สอบถามความเห็นของประชาชนและประชาคม
ก่อนด าเนินการ สร้างความรู้ความเช้าใจให้ประชาชน
อย่างต่อเนื่อง  ส่วนด้านจัดเก็บภาษีและเครื่องมือช่วย
จัดเก็บภาษี ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีให้มีความ
ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันในทุกปีงบประมาณ โดยการ
จัดท าแผนหรือโครงการปรับปรุงข้อมูลภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ นโดยเฉพาะระบบการจัด เก็บข้อมูลฐานภาษี 
ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้
ทันสมัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
     6.1.3 ตัวแบบการจัดเก็บภาษีที่เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมและระบบการจัดเก็บภาษี 
          จากศึกษาและเวทีเสวนา พบสภาพปัญหา
อุปสรรคที่ส าคัญในการจัดเก็บภาษี คือ 1) ปัญหาด้าน
กฎหมาย 2) นโยบาย 3) เครื่องมือ 4) บุคลากร และ 5) 
การมีส่วนร่วม ดังนั นเทศบาลต้องปรับปรุงกระบวนการ
ขั นตอนให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยน าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงาน ส าหรับฝ่ายการเมืองควรออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดราคาค่าเช่ากลางให้เป็นปัจจุบันและ
จัดเก็บภาษีตามความเจริญของพื นที่ เพิ่มช่องทางการ
ให้บริการรับช าระภาษี และเร่งรัดติดตามผู้ค้างช าระอย่าง
ต่อเนื่อง หากไม่ช าระภาษีจึงใช้มาตรการบังคับคดีทาง
ปกครอง 
 
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
     6.2.1 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เทศบาลต าบลอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาและ
น าไปพัฒนาต่อไป 
     6.2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารายได้ของ
เทศบาลเพื่อน ามาปรับปรุงการด า เนินงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพ 
     6.2.3 ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถของเทศบาลใน
การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นเพื่อจัดท าต้นแบบในการพัฒนา 
     6.2.4 รัฐบาลควรมอบอ านาจให้เทศบาลต าบล
สามารถบังคับคดีได้ด้วยตนเองตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 
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