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สภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม, 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม,องค์การบริหารส่วนต าบลแครายและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล ใช้
ระเบียบวิธีการศึกษาคือการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 3 
ขนาด ผลการศึกษาพบว่า 1)วิธีการเก็บภาษี แหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล มี 3 รูปแบบคือ 
เงินที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองเงินที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเงิน
อุดหนุนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เอง 2)ปัญหาที่พบคือการจัดเก็บภาษีที่ทับซ้อน
ระหว่างหน่วยงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ช่องทางของกฎหมายที่เอื้อต่อการหลีกเลี่ยงในการจ่าย
ภาษี การจัดเก็บภาษีที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เกิดระบบอุปถัมภ์ที่ใช้
เป็นตัวการในการหลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษี จนน ามาซึ่งผลกระทบภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ไม่
สามารถจัดบริการสาธารณะได้เพียงพอ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเองต้องพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะหมดไปหากประเทศไทยเองมีโครงสร้างการที่การจัดระเบียบโครงสร้างบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีดี ให้อิสระแก่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มีอิสระในการบังคับใช้อ านาจตามกฎหมาย สามารถเก็บภาษี
ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและความร่วมมือจากประชาชนในการจ่ายภาษีด้วย 

 
ค าส าคัญ : การจัดเก็บภาษี, องค์การบริหารส่วนต าบล, เงินอุดหนุน, การจัดบริการสาธารณะ, ระบบ
อุปถัมภ์ 
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ABSTRACT 

The tax collection of the sub-district administration organization was always 
full of different problems: the overlapping tax collection of the agencies and the sub-
district administration organizations, the legal channels that could facilitate the tax 
paying avoidance, the inefficient tax collection, law enforcement which was not 
seriously conducted. The patronage system occurred as the principal in causing so 
much avoidance of tax payment that would affect the work within the sub-district 
administration organization that they could not provide sufficient public service. In 
addition, they could not respond to the needs of people and it made the sub-district 
administration organization have to rely on the subsidies from the government. The 
problem of the tax collection in the sub-district administration organization would 
disappear if Thailand itself had the plan to organize a structure of good governance 
which consisted of the full independence to the localities, independence in 
conducting the law enforcement, the capability to perform the complete tax collection 
and also the good cooperation from the people in the tax payment. 

 
Keywords : tax collection, the sub-district administration organization, the subsidy, the 
public service, the patronage system 
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บทน า 
จากหลักฐานในประวัติศาสตร์มีการเริ่มเก็บ

ภาษีอากรของประเทศ อาจมีมาตั้งแต่สมัยกรุง
สุโขทัยซึ่ งมีการจัดเก็บภาษีอากรมาจากการ
ก่อสร้าง ท านุบ ารุง ราชอาณาจักรของไทย มีการ
ปกครองที่เข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีจึงมีการให้
ผู้คนมาท านุบ ารุงสถานที่ต่างๆในราชอาณาจักร
ไทย เช่น การสร้างวัดวาอาราม การขุดคลอง 
จนกระทั่งเริ่มมีการใช้งบเงินตราเข้ามา ชนช้ัน
แรงงานที่ต้องท ามาหากินเป็นของตนเอง ก็จะน า
เงินที่หามาได้มอบให้กับเจ้านายหรือผู้ปกครอง
เพื่อเป็นการไถ่ตัวให้ตัวเอง อาจนับได้จากการเก็บ
ภาษีมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็เป็นได้ (หนังสือที่
ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กันยายน 
2540) 

ในปัจจุบัน ในการจัด เก็บภาษีอากร ใน
ประเทศไทยมีเพื่อพัฒนาประเทศในด้านทาง
เศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชน การศึกษา 
สาธารณสุข คมนาคมและการขนส่ง การรักษา
ความสงบในประเทศ รวมไปถึงการจัดนโยบาย
สาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น เ รื่ อ ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ ในการจัดเก็บภาษีนั้นรัฐบาลเป็นผู้
บังคับเก็บกับประชาชน การเก็บภาษีกลายเป็น
เครื่องมือทางการคลังของรัฐบาลอาจส่งไปถึง
ความสามารถที่ จะจั ดการด า เนินนโยบาย
สาธารณะ  ด า เนินการตามภาระหน้ าที่ ให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้(อัยรวี 
วีระพันธ์พงศ์, 2559) 

หากกล่าวถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทย มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่น 2 
รูปแบบ คือ 1. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป 
ได้แก่  เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. การปกครอง
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและ
เมืองพัทยา จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาสนใจที่
จะน าเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบ
ทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล กล่าวได้
ว่าองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีจ านวนมากท่ีสุดของประเทศไทยที่
ครอบคลุมพื้นที่ในระดับต าบล ซึ่งมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  5 พ.ศ. 2546 และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ฉะนั้นองค์การบริหารส่วนต าบล 
อ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อันได้แก่ 
การรักษาความสงบในพื้นที่  การรักษาความ
สะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน สวนสาธารณะ 
การส่งเสริมการศึกษา การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมไปถึงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล เป็นต้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 
2552) 

 
วิธีการศึกษา 

บทความวิจัยเรื่อง ปัญหาการจัดเก็บภาษี
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าขึ้นเป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร
และสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ทั้ง 3 ขนาด ดังนี ้
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- องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ต าบล
โคกขาม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย ต าบล 
แคราย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ต าบล
บ้านเกาะ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก 

ในการด าเนินการทางคณะผู้จัดท าจะใช้
วิธีการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์ ซึ่ง คณะ
ผู้จัดท าจะท าการก าหนดจุดมุ่งหมายของการ
สัมภาษณ์และเตรียมแนวค าถามตามหัวข้อที่จะ
สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจน ทางคณะผู้จัดท าได้ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 3 
ขนาด เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงข้อมูลว่ามีความเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร ใช้วิธีการถามตอบ และ
น าข้อมูลที่ได้จากศึกษานั้นมาใช้ด าเนินการจัดท า
บทความวิจัยต่อไป 

จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้เอง แสดงให้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดเก็บภาษีในระดับองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพื่อน ามาใช้ในการจัดบริการ
สาธารณะตามภารกิจที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย  
จึงท าให้ผู้เรียนสนใจท่ีจะท าการศึกษาเรื่อง สภาพ
และปัญหาในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกขาม, องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย 
และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  เพื่อ
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาปัญหาการจัดเก็บภาษีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล : กรณีศึกษา องค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกขาม, องค์การบริหารส่วนต าบล  
แคราย, องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

 
ผลการศึกษา 

1)  หลั ก เกณฑ์ส าคัญที่ ใช้ แบ่ งขนาด
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1.1) เกณฑ์ระดับรายได้ 
1.1.1) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูง

กว่า 20 ล้านบาท เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ 

1.1.2) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 
6-20 ล้านบาท เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง 

1.1.3) รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ า
กว่า 6 ล้านบาท เป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก 

1.2)เกณฑ์ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

1.2.1) จ านวนพื้นที ่
1.2.2) จ านวนประชากร 
1.2.3) จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน 

(พนัชกรจารย์โพธ์. (2555). ประเภทขององค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

1.3) องค์การบริการส่วนต าบลโคก
ขาม เป็นองค์การบริการส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
เพราะ มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า 20 ล้านบาท 
และมีจ านวนพื้นที่และประชากรตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ 

1.4) องค์การบริการส่วนต าบลแคราย 
เป็นองค์การบริการส่วนต าบลขนาดกลาง เพราะ 
มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน6-20 ล้านบาท และมี
จ านวนพื้นที่และประชากรตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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1.5) องค์การบริการส่วนต าบลบ้านเกาะ 
เป็นองค์การบริการส่วนต าบลขนาดเล็ก เพราะมี
รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ ากว่า 6 ล้านบาท และ
มี จ านวนพื้ นที่ แ ละประชากรตามเกณฑ์ที่   
ก าหนดไว ้

องค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 3 แห่ง 
ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่มี
ขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งของอุตสาหกรรมต่างๆ 
มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร จึงท าให้
การเดินทางลงไปส ารวจพื้นที่ท าได้ง่าย และที่
เลือกองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 3 แห่งนี้ 
เพราะมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ านวน
มาก พื้นที่บางส่วนก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงท า
ให้ศึกษาด้านภาษีได้อย่างชัดเจน เช่น อากรฆ่า
สัตว์ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตในการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเมื่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันก็จะ
ท าให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้ง 3 ขนาด  

 
2) การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
แหล่งรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล มี 

3 รูปแบบคือ เงินที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้เองเงินที่
รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเงินอุดหนุนเงินที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้เอง เช่น ภาษีบ ารุงท้องที่
ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรฆ่าสัตว์ 
เป็นต้นภาษีท่ีรัฐจัดเก็บให้และจัดสรรให้กับองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้า 
ปิโตรเลียม เหมืองแร่  เป็นต้น 

เงินอุดหนุนมี 2  รูปแบบ คือ เงินอุดหนุน
ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2.1)เงินอุดหนุนทั่วไป คือ เงินที่รัฐให้อ านาจ
อิสระในการใช้จ่ายด าเนินการตามขอบเขตที่
ก าหนด 

2.2)เ งินหนุนเฉพาะกิจ คือ การจัดสรร
งบประมาณจ านวนหนึ่งมาพร้อมกับภารกิจที่รัฐ
มอบหมายมาด้วย 

กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนต าบล   
โคกขาม, องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย , 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ที่ได้ศึกษา 
สัมภาษณ์กับผู้บริหารในองค์การบริหารสว่นต าบล
ทั้ง 3 ขนาด คือ องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ขาม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดเล็ก เพื่อได้ทราบถึงปัญหาในการ
จัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ไม่
เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะ 

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการจัดเก็บ
ภาษีที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากรายได้ในการจัดเก็บ
ภาษีจากประชาชนได้ไม่เต็มที่  ได้สัมภาษณ์กับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม ผลจาก
การสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกขาม กล่าวว่า ประชาชนหลีกเลี่ยงการช าระ
ภาษีในพื้นที่ของตนเอง ประชาชนมองว่าการ
ช าระภาษีเป็นเรื่องซ้ าซ้อน โดยที่ประชาชน
พยายามหาทางช าระภาษีให้น้อยที่สุด จึงเป็น
สาเหตุให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขามไม่
สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มที่ ไม่สามารถจัดการ
บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ (นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม, 2561) 

การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ไม่เพียงพอ จากการสัมภาษณ์นายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบลแคราย กล่าวว่า เนื่องจาก
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลแครายมา
จากการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในพื้นที่ได้
ไม่ตรงกับความต้องการ ท าให้ต้องรอเงินที่รัฐบาล
กลางจัดสรรให้ แสดงให้เห็นว่าการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอต้องรอ
เงินที่รัฐจัดสรรให้ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แคราย, 2561) 

การที่องค์การบริหารส่วนต าบลถูกแทรกแซง
จากรัฐบาลกลาง จากการสัมภาษณ์นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ สาเหตุมาจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดเก็บภาษีได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถจัดท า
บริการสาธารณะได้ ต้องพึ่งพาเงินที่รัฐบาลกลาง
จัดสรรให้และถูกแทรกแซงจากรัฐบาลกลาง     
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาดความเป็น
อิสระในเรื่ องต่างๆ  (นายกองค์การบริหาร      
ส่วนต าบลบ้านเกาะ, 2561) 

จากประเด็นปัญหาจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงามองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแคราย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เกาะพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม
องค์การบริหารส่วนต าบลแครายองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะมีปัญหาในการจัดเก็บภาษี 
เพราะ ประชาชนในพ้ืนท่ีหลีกเหลี่ยงการจ่ายภาษี 
จึงท าให้เงินที่ได้จากการเก็บภาษีนั้นมีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะเพื่อตอบ
สองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพราะ 
เงินที่ ได้มาส่วนใหญ่ต้องจัดเป็นรายจ่ายของ 
เงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการประจ า 
และ พนักงานท้องถิ่น งบที่เหลือจึงไม่เพียงพอต่อ
การจ าท าสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

เมื่อไม่มีการจัดท าบริการสาธารณะขึ้น ประชาชน
ก็เรียกร้องว่าท าไมไม่มีการจัดท าการบริการใน
แบบที่ประชาชนต้องการ รายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีจ านวนมาก แต่จัดเก็บภาษีได้
น้อยนอกจากประชาชนจะหลีกเหลี่ยงการจ่าย
ภาษีภาษีท่ีท้องถิ่นด าเนินการจัดเก็บมีการก าหนด
ขอบเขตโดยกฎหมาย จึงเป็นปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในปัจจุบันผู้ที่มีรายได้มากก็
พยายามหาช่องทางให้ตนเองจ่ายภาษีน้อยปัญหา
การจัดเก็บภาษีผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล
โคกขามองค์การบริหารส่วนต าบลแครายองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ เพราะประชาชน
หลีกเลี่ยงภาษีเงินไม่เพียงพอจะจัดเก็บภาษีเพิ่ม
จากเดิมประชาชนก็ไม่ยินยอม จะท าอะไรเพิ่มเติม
ให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น กฎหมายก็ไม่ได้ให้
อ านาจไว้ ต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลปัญหา
เรื่องของภาษีแก้ไขไม่ได้ทางคณะผู้จัดท าจึง
รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองท้องถิ่น และ 
ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาจากต่างประเทศว่ามีวิธีการ
อย่างไรในการจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อรายจ่าย
และสามารถน าเงินมาจัดท าบริการสาธารณะให้
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์โดย
ไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพราะมีเงินก็
เหมือนมีงานเพ่ิมขึ้นให้จัดท าภาระก็เพิ่มขึ้น 

 
3) ปัญหาในการจัดเก็บภาษีขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
การจัดเก็บภาษี เป็นสิ่งส าคัญของการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล เพราะ เงินเป็นสิ่ง
ส าคัญ ในการจั ดท าบริ การสาธารณะ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นการปกครอง
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ท้องถิ่นจัดขึ้นเพื่อ กระจายอ านาจทางการ
ปกครองให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล 
เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด เพราะ 
ผู้น าเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะทราบถึงปัญหา
และความต้องการของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงต้องจัดท าบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนในพื้นที่  แต่การที่จะด าเนินการให้
ส าเร็จได้นั้นต้องมีเงินที่เพียงพอต่อการจัดท า
บริการสาธารณะ ถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถท าอะไร
ได้เลยเพราะทุกๆอย่างขับเคลื่อนด้วยเงิน 

3.1)  ช่อ งทางในการ เก็บภาษี ไม่ มี
ประสิทธิภาพ 

3.2) หน่วยงานกับองค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ท าหน้าที่ทับซ้อนกัน โดยภาษีบางชนิด
ต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากรและจะถูกจัดสรร

มายังองค์การบริหารส่วนต าบลในภายหลัง ซึ่งท า
ประชาชนรู้สึกว่าเป็นการจ่ายภาษีที่ซ้ าซ้อนจึง
น าไปสู่การหลีกเลี่ยง 

3.3) มีระบบอุปถัมภ์ เช่น คนในพื้นที่
รู้จักกับหัวหน้าขององค์กร หรือมีความสัมพันธ์
ทางเครือญาติก็จะท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงในการ
จ่ายภาษี 

3.4) ประชาชนในพื้นที่มีรายได้น้อยจึง
หลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษี 

3.5) มีช่องทางตามกฎหมายบางอย่างที่
ท าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการช าระภาษี เช่น   
การจดทะเบียนนอกพื้นที่ของตนเอง ท าให้ไม่
สามารถจัดเก็บภาษีได้ 

3.6) ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง หากไม่มีการช าระภาษีแล้วจะมีบทลงโทษ
อย่างไร จึงท าให้เกิดการหลีกเลี่ยงเพิ่มมากขึ้น 

 
ตารางสรุปปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย 

และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ดังนี้ 
 

สภาพปญัหา 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
ขาม 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแค
ราย 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
เกาะ 

1)หน่วยงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าหน้าที่ทับซ้อนกัน    
2)กฎหมายบางอย่างที่ท าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการช าระภาษี    

3)การเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพ    
4)ประชาชนในพื้นที่มีรายได้น้อย  - -  
5)เกิดระบบอุปถัมภ์บุคคลที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการช าระภาษี    
6)ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง จึงเกดิการหลีกเล่ียงการเสียภาษี    

 
 



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 474 ~ 

4) ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.1) การจัดเก็บภาษีไม่เพียงพอกับความต้องการ 
4.2) ไม่สามารถจัดท าบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
4.3) รายได้จากการจัดเก็บภาษีไม่สมดุลกับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.4) องค์การบริหารส่วนต าบลต้องพึ่งเงินท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ 
4.5) เงินที่รัฐจัดสรรให้จะมาพร้อมกับภาระหน้าที่ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาด

ความเป็นอิสระ 
 

ตารางสรุปผลกระทบขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกขาม องค์การบริหารส่วนต าบลแค
ราย และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

 
 

ผลกระทบ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคก
ขาม 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแค
ราย 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
เกาะ 

1)หน่วยงานกับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าหน้าที่ทับซ้อนกัน    
2)กฎหมายบางอย่างที่ท าให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการช าระภาษี    
3)การเก็บภาษีไม่มีประสิทธิภาพ    
4)ประชาชนในพื้นที่มีรายได้น้อย  - -  
5)เกิดระบบอุปถัมภ์บุคคลที่รู้จักกับเจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงการช าระภาษี    
6)ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจัง จึงเกดิการหลีกเล่ียงการเสียภาษี    

 
สรุปและอภิปรายผล 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก มีปัญหา คือ 
ประชาชนมีรายได้น้อย ต่ ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก าหนดจึงไม่ต้องช าระภาษี จึงท าให้ประชาชนมี
การหลีกเลี่ยงในการจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีจึงเป็นสาเหตุหลักที่ท า
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะซึ่ง เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กสามารถเก็บ
ภาษีได้น้อย รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ในขณะ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแคราย ที่เป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกขาม ที่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดใหญ่ จะคล้ายกัน คือ ประชาชนมีรายได้ที่
สูงขึ้น แต่ประชาชนก็ยังมีการหลีกเลี่ยงการจ่าย
ภาษีอยู่ แต่จะน้อยกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก 

มีแนวคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ แนวโน้ม
การควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลไว้กับ
เทศบาล เนื่องมาจากองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารงาน
และจัดบริการสาธารณะ ในบางพื้นที่อาจเกิดการ
ทุจริตและคอรัปชั่น และมีการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินที่รัฐจัดสรรให้โดยเปล่าประโยชน์ 
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จึงควรมีการควบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลทีม่ี
ขนาดเล็ก ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการบริหารงาน
และจัดการบริการสาธารณะ ซึ่งอาจมีการแก้ไข
ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีกฎหมายบังคับใช้
อย่างจริงจัง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดเก็บภาษี ยกตัวอย่างเช่นในกรณี
การจัดเก็บภาษีของประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีการจัด
ระเบียบโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดินไม่
แตกต่างจากประเทศไทยมากนักเพราะเป็นรัฐ
เดี่ยวเหมือนกันแต่ประเทศญี่ปุ่นสามารถจัดเก็บ
ภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศ
ญี่ปุ่นมีอิสระในการบังคับใช้กฎหมายมากกว่า
ประเทศไทย 

2) จากการที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีภูมิภาคที่มี
อ านาจในการก ากับดูแลเข้ามาแทรกแซงเหมือน
ประเทศไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศญี่ปุ่นนั้นมีอิสระในการบังคับใช้
อ านาจตามกฎหมายค่อนข้างมาก และจากการที่
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นนั้น 
จะท าให้สามารถเห็นผลชัดเจนได้จากการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นมี
ความเข้มแข็งและเจริญเติบโตได้อย่างเห็นได้ชัด
เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของประเทศไทย ซึ่งจากประเด็นนี้ท าให้ได้เล็งเห็น
ถึงอีกหนึ่งปัญหา ก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างการที่

การจัดระเบียบโครงสร้างบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยที่มีภูมิภาคเข้ามาแทรกแซง ท า
หน้าที่คอยก ากับดูแลท้องถิ่นท าให้ท้องถิ่นมิ
สามารถใช้อ านาจได้อย่างเต็มที่นั่นเอง  
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