
1 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมือง

ฉะเชิ ง เทรา อ้ า เภอเมืองฉะเชิ ง เทรา จังหวัดฉะเชิ ง เทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อ                
เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ทางกฎหมาย พบว่า ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายท่ีมีความซับซ้อนยาก
แก่ความเข้าใจส้าหรับประชาชนท่ัวไป ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
การปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ในปัจจุบัน ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษี พบว่า  
เทศบาลเมืองฉเชิงเทรา มีระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์ท่ียังไม่เป็นปัจจุบันและไม่
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในเชิงข้อเท็จจริง และยังไม่สามารถน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
 
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    
อ้าเภอเมือง ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งได้ผ่านการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ดร.ปะการัง     
ช่ืนจิตร 
 2 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัย 
รามค้าแหง 
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จัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลในการให้บริการท้าให้การช้าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
เป็นไปด้วยความล่าช้า ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามี
งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดประชาสัมพันธ์แต่ละปีงบประมาณ และค่าใช้จ่ายใน
ประชาสัมพันธ์สูง จึงท้าให้ ด้าเนินการได้ไม่ค่อยท่ัวถึงครอบคลุม และปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการการจัดเก็บภาษี พบว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขาดทักษะและประสบการณ์ในการ
ท้างาน ขาดการวางแผนและความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ค าส าคัญ : “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอ
เมือง ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา” 
 

บทน า 
การกระจายอ้านาจ (Decentralization) เป็นท่ีกล่าวถึงอย่างมาก นับจาก

รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติถึงการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวนโยบายหลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 และต่อมาในปี พ.ศ. 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานราชการตาม พ.ร.บ. แผนและการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542  

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14 การ
ปกครองท้องถิ่น มาตรา 249 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค้านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้  
จ้านวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นท่ีต้องรับผิดชอบประกอบกัน มาตรา 250 
การจัดท้าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดท่ีสมควรให้เป็นหน้าท่ีและอ้านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานหลัก ในการด้าเนินการใด ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าท่ีและอ้านาจตลอดจนงบประมาณและบุคลากรท่ี
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เกี่ยวกับหน้าท่ีและอ้านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และ
รัฐต้องด้าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเอง โดยจัดระบบภาษีหรือการ
จัดสรรภาษี ท่ีเหมาะสม รวมท้ังส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่างเพียงพอ  

การจัดเก็บภาษีอากรเป็นรายได้หลักของเงินงบประมาณ มีความส้าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการ น้าไปพัฒนาพื้นท่ี เช่น การพัฒนาคน พัฒนาสังคม พัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
เพื่อให้ประชาชนใน พื้นท่ีมีความเป็นอยู่ท่ีดี ประชาชนมีความสะดวกสบาย ซึ่งการจะพัฒนาสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีรายได้ เพียงพอท่ีจะมาพัฒนาพื้นท่ี ซึ่ง
รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถือเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีส้าคัญ 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจะต้องมีการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ประสิทธิภาพจากการจัดเก็บ รายได้ จะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
ปัจจัยด้านความรู้ทางกฎหมาย การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ของเจ้าพนักงาน ปัจจัยความรู้ทาง
กฎหมาย ปัจจัยด้านเอกสารยื่นแบบภาษี ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ และปัจจัยด้านการบริหาร
การจัดเก็บภาษี  

ท่ีผ่านมาเกี่ยวกับการบริหารงานทางด้านการคลังท้องถิ่นก็จะพบปัญหาอยู่
หลาย ประการท่ีท้าให้การบริหารการคลังท้องถิ่นไม่สามารถจะน้างบประมาณมาใช้ได้สะดวก 
รวดเร็วและเพียงพอกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับทางด้านการเงินการคลังท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงาน
ภายในท่ีผิดพลาดของผู้บริหารท้องถิ่น ความไม่ช้านาญงานของเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง และการ
ขาดความร่วมมือจากประชาชนในพื้นท่ีในการเสียภาษีเป็นต้น          

ดังนั้นแล้วหากปัญหาดังกล่าวยังคงด้าเนินต่อไปและไม่ได้รับการแก้ไขย่อม 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายได้ของเทศบาลถือเป็นหัวใจ
หลัก หรือจุดเริ่มต้นของการด้าเนินงานทุกด้าน ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจจะศึกษา 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล เพื่อน้าผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

ค าถามในการวิจัย 
 1. ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มาจากสาเหตุใดบ้าง 
2. แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน

การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ควรมีแนวทางอย่างไร 

 

ขอบเขตของการศึกษา  
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรคด้านการ

จัดเก็บรายได้ ประกอบด้วยหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด หมวดรายได้จากทุน หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป อันประกอบไป
ด้วยปัจจัยด้านความรู้ทางกฎหมาย  ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  ปัจจัยด้านเอกสาร   การ
ยื่นแบบภาษี  ปัจจัยด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี และศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาของ
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ท้าให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้

ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา

และอุปสรรค ต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิจัยชิ้นนี้ศึกษาจากประชากรท้ังหมด จ้านวน 11 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) เกี่ยวกับ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในปัจจัยด้านความรู้ทางกฎหมาย ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  
ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษี และปัจจัยด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key 
Informants) ท้าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ (Key Informants) พร้อมการบันทึกข้อความ 
ขณะท้าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ กันยายน -ตุลาคม 
2563 การวิเคราะห์และการตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ น้า
ข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดกลุ่มข้อมูล (Categories) 
เนื้อหาท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ท้าการเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละส่วนเข้าด้วยกันเพื่อหา ข้อสรุป 
(Proposition) ท้ังในภาพรวมและส่วนย่อยของข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น โดยสรุปประเด็นท่ีส้าคัญ 
เป็น 3 ส่วน คือ ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป และประสบการณ์ด้านการท้างานด้านการ 
จัดเก็บรายได้  ประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดเก็บรายได้  ประเด็นแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้  แล้วน้าข้อมูลสรุปเขียนรายงานข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา  
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ผลการศึกษา 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

เมืองฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รายได้ของเทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทรามาจาก 4 ทาง ประกอบด้วย รายได้ท่ีจัดเก็บเอง อันประกอบด้วย 6 หมวด คือ  

1. หมวดภาษีอากร ได้แก่ ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ได้แก่ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งการจัดตั้ง  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจ้าตัวประชาชน 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทาง
บก ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายบัตรประจ้าตัวประชาชน ค่าปรับการผิดสัญญา ค่าใบอนุญาต
รับท้าการเก็บขน หรือก้าจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ค่าใบอนุญาตสะสมอาหาร ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และ
ค่าค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ 
ค่าเช่าท่ีดินของเทศบาล ดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์  ได้แก่ เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล หมวดราย ได้
เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ค่าขายแบบแปลน หมวดรายได้จากทุน ได้แก่ ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  

2.รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บและจัดสรรให้ ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

3. รายได้ท่ีรัฐจัดเก็บและแบ่งให้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก้าหนดแผน 
ฯ  

4. เงินอุดหนุน ได้แก่ เงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
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ประสบการณ์ท างานด้ายการจัดเก็บรายได้ 
ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญซึ่งมีประสบการณ์ ในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทราท่ีผ่านมา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บภาษี พบว่าประสบการณ์การท้างานท่ี ผ่านมาในด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา พบปัญหาคือ ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ท้าให้การตีความไม่ตรงกันส่งผล
ให้ไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากประชาชน ประชาชนให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ท้าให้การจัดเก็บได้ไม่
ครบถ้วน และการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติท้าให้ขาดความต่อเนื่อง รวมถึงความรู้ ความ
ช้านาญในการจัดเก็บภาษี ส่งผลให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดเก็บต่้ากว่าเป้าหมายหรือ
เกณฑ์ท่ีก้าหนด 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้  
 

ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวทางกฎหมาย พบว่า กฎหมายมีความซับซ้อนและยาก
แก่การเข้าใจ ความไม่ชัดเจน และการออกกฎหมายลูกท่ีล่าช้า ผู้ปฏิบัติด้านการจัดเก็บภาษียัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจท้าให้การตีความกฎหมายผิดพลาด ส่งผลให้การตอบข้อสักถามหรือให้
ข้อมูลกับประชาชนได้ไม่ถูกต้องครบถ้วน กฎหมายควรจะก้าหนดขอบเขตในการพิจารณาไว้ให้
ชัดเจนมากกว่านี้ท้าให้การประเมินทรัพย์สินท่ีต้องเสียภาษี หรือการยกเว้นการไม่ต้องช้าระ
ภาษีตามประเภทต่างๆมีความชัดเจนแน่นอนและน้าไปสู่การประเมินท่ีง่ายแก่การเข้าใจท้ัง
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ช้าระภาษี 

 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า การด้าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ไม่ค่อย 
ท่ัวถึงและครอบคลุม ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ ความไม่ชัดเจนบางส่วน สื่อท่ีใช้เผยแพร่
ไม่ดึงดูดความสนใจของผู้ต้องช้าระภาษี และงบประมาณท่ีสนับสนุนไม่เพียงพอ  

 

ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษี พบว่า เนื่องจากเป็นการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นภาษีตัวใหม่ ฐานข้อมูลในระบบแผนท่ีภาษีทะเบียนทรัพย์สินท่ีมีอยู่ยัง
ไม่ถูกต้องครบถ้วน มีการเปลี่ยนแปลงของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ ซึ่งต้องมีการขอข้อมูลจากกรม
ท่ีดิน เพื่อปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เอกสารการแจ้งประเมินท่ีส่งให้ประชาชนไม่
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ถูกต้อง  ถูกตีกลับ และมีการมาแก้ไขข้อมูลตอนช้าระเงินจึงท้าให้เกิดความล่าล้าในการบริการ
ช้าระภาษี 

 

ปัจจัยด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี พบว่า การวางแผนการท้างานท่ียังไม่
เป็นระบบ การด้าเนินการยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากเป็นภาษีตัวใหม่ประกอบกับผู้ปฎิบัติเป็น
พนักงานท่ีบรรจุใหม่  ยังขาดทักษะ ความรู้ประสบการณ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติการท่ีไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อการจัดเก็บรายได้ 
 

ปัจจัยด้านความรู้ทางกฎหมาย พบว่าการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยการส่งเจ้า
หน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้ และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเข้ารับการอบรม 
ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถตีความกฎหมาย และให้ข้อมูลตอบค้าถามของประชาชนได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจน 

 

ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์  พบว่า การแก้ไขปัญหา ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้มีการเพิ่ม
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ตามสื่อต่างๆ ท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ครบ
ทุกด้านและครอบคลุมในเขตพื้นที่ อย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง  

ปัจจัยด้านเอกสารการยื่นแบบภาษี พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เน้นให้น้า
ระบบสารสนเทศเข้ามาด้าเนินการเพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วในการยื่นแบบ
ภาษี และการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้มีความเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 

ปัจจัยด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี  พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
ต้องมีการเพิ่มและพัฒนาบุคคลากรในด้านการจัดเก็บรายได้ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
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ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล มีการ
พัฒนาเครื่องมือท่ีจะสามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกสบาย  และเป็นการ
อ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ท่ีต้องช้าระภาษีที่ส้านักงาน และผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมือง

ฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
1. ด้านความรู้ทางกฎหมาย พบว่า ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายท่ีมีความซับซ้อนยากแก่ความเข้าใจส้าหรับ
ประชาชนท่ัวไป ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจในระเบียบการ ปฏิบัติงานการ
จัดเก็บรายได้ในปัจจุบัน ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยธิดา โคก
โพธิ์ (2555) ศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต้าบลนิคมค้าสร้อย 
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitive Research) โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การ
สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้
ด้านความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ้ารุงท้องถิ่นของเจ้าหน้าท่ี และของผู้เสียภาษี 
เกิดจากนโยบายของรัฐบาล และกฎระเบียบทางกฎหมายท่ีไม่เอื้อต่อการบริหารงานทางการ
คลังท่ีดี และยังสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ สุธิดา อรรคนิมาตย์ (2557) ท่ีศึกษาปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบึงเกลือ อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ด้านความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบภาษีบ้ารุง
ท้องถิ่นของเจ้าหน้าท่ี และของผู้เสียภาษีเกิดจาก ประชาชน ผู้ประกอบการผู้เสียภาษีขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ขาดความเอาใจใส่จากผู้บริหารอย่าง จริงจังในการสร้างความรู้
ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ แก่ผู้เสียภาษีและยังสอดคล้องกับผลการวิจัย ของเชาวินทร์ กอง
ผา ท่ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งขวาง 
อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาษีบ้ารุงท้องถิ่น
ของเจ้าหน้าท่ี พบว่า กฎหมายมีความซับซ้อนและยากแก่การเข้าใจของคนโดยทั่วไป 
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2.ด้านเอกสารการยื่นแบบภาษี พบว่า เทศบาลเมืองฉเชิงเทรา มีระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์ท่ียังไม่เป็นปัจจุบันและไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในเชิง
ข้อเท็จจริง และยังไม่สามารถน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บรายได้ได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลใน
การให้บริการท้าให้การช้าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้า จากผล
การศึกษา ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ สุธิดา อรรคนิมาตย์ (2557) ศึกษาปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบึงเกลือ อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคด้านเอกสารการยื่นแบบภาษีบ้ารุงท้องท่ีเกิดจากข้อมูลแผนท่ีผู้เสีย ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สินหรือป้ายท่ีปรากฏไม่ละเอียด และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
จัดเก็บภาษี การขาดเทคโนโลยีท่ีช่วยอ้านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียน
ทรัพย์สิน ไม่มีระบบแผนท่ีภาษีที่มีความสมบูรณ์และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของเชาวินทร์ 
กองผา (2560) ท่ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ทุ่งขวาง อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปัญหาและอุปสรรคด้านเอกสารการยื่นแบบภาษี ยัง
ไม่มีการน้าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการได้อย่างเต็มท่ี ท้าให้ฐานข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
แผนท่ีภาษีข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน และกระบวนการขั้นตอนในการยื่นเอกสารมีความล่าช่า 
ยุ่งยาก และซับซ้อน 

 3.ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีงบประมาณไม่ 
เพียงพอในการจัดประชาสัมพันธ์แต่ละปีงบประมาณ และค่าใช้จ่ายในประชาสัมพันธ์สูง จึงท้า
ให้ ด้าเนินการได้ไม่ค่อยท่ัวถึงครอบคลุม ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ ผลการวิจัย ของเชาวินทร์ กองผา (2560) ท่ีศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่อการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลทุ่งขวาง อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ด้านการ
ประชาสัมพันธ์เกิดจาก ป้ายประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ และยังไม่ชัดเจนบางส่วน สื่อท่ีใช้
ประชาสัมพันธ์ไม่ดึงดูดความสนใจและขาดงบประมาณท่ีสนับสนุนเพียงพอ 

4.ด้านการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี พบว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราขาด
ทักษะและประสบการณ์ในการท้างาน ขาดการวางแผนและความเข้าใจในการจัดเก็บรายได้ให้
มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของ ปิยธิดา โคกโพธิ์ 
(2555) ศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต้าบลนิคมค้าสร้อย เป็น
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วิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitive Research)  โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ และ
การสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ และนโยบาย
การจัดเก็บภาษี เกิดจาก ขาดการจัดการท่ีดีในการด าเนินการจัดเก็บและปัญหาเทศบาลขาด
แหล่งรายได้ใหม่ ๆ ขาดการมีส่วน ร่วมในการบริหารงานของทุกฝ่าย การขาดการมีส่วนร่วมใน
การช่วยกันแก้ปัญหาการคลังท้องถิ่นท่ี เกิดขึ้นซึ่งการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้
ตามความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจเป็นเพราะ กระบวนการจัดการภายในยังไม่เป็นระบบ ระเบียบ
แบบแผน ขาดการประสานงานระหว่างบุคคล  
 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคต่อการจัดเก็บรายได้ของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา” พบว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ 
โดยภาพรวมต้องมีการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดท้าแผนการจัดเก็บรายได้ 
มีการจัดสรรบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
มีการน้าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินมาใช้ และควรมีการน้าระบบสารสนเทศท่ีสา
มาถเชื่อมโยงข้อมูลมาใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี และท้าฐานข้อมูล ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
ในการสนับสนุนให้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรามีการจัดเก็บรายได้เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพให้มาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ควรให้มีการจัดท้าแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจ้าปีของ

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เช่น การรับช้าระภาษีอากรนอกส้านักงาน การออกหน่วยบริการ 
และทางการรับช้าระภาษีผ่านระบบออนไลน์  

 2.ควรมีนโยบายการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง  
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3.ควรมีนโยบายตรวจสอบรายการทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีให้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  

4.ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ของท้องถิ่นให้ทันสมัย ชัดเจน 
เพื่อท่ีจะท้าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

5.ปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เป็นระบบ สามารถจัดเก็บได้ถูกต้องและเป็นธรรม 
ไม่มีความซ้้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
1.ควรมีการจัดหาบุคลากรระดับปฏิบัติ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการ 

จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นตามแผนงาน  
2. ควรมีการจัดกิจกรรม อบรมให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในงาน การ

จัดเก็บรายได้ ด้านความรู้ทางกฎหมาย กฎระเบียบ และทักษะ กระบวนการจัดเก็บรายได้ จัด
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ จากวิทยากรผู้มีความสามารถเฉพาะด้านท่ี
เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ และความรู้อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดเก็บรายได้และการ
ปฏิบัติงาน  

3. ควรมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีให้มีความ 
ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือเพียงพอกับผู้ท่ีมาใช้บริการ  

4. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ 
อย่างเพียงพอ  

5. ควรให้บุคลากรทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดเก็บรายได้ ทุก
ภาคส่วน  

6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่าย ต้องมีการวางแผนและก้าหนดกลยุทธ์ ควร
จัดการประชุมอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้รับทราบถึงข้อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และมีแนวทางใน
การ แก้ไขได้อย่างถูกต้อง  
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ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ  
1. ควรจัดท้าโครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพของการจัดเก็บภาษีโดยให้ 

ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างขวัญก้าลังใจให้กับเจ้าหน้าท่ี และมีกิจกรรมส้าหรับผู้ท่ีมีหน้าท่ี
เสียภาษี เกิดจิตส้านึก และเต็มใจช้าระภาษี 

2. ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ข้อมูลครบทุก 
พื้นท่ีเพื่อน้าไปแก้ไขปัญหาได้จริง  

3. ควรปรับปรุงโครงสร้างรายได้ให้มากขึ้นเพื่อเอื้อต่อให้เทศบาลมีรายได้มาก
ขึ้น  

4. ควรเพิ่มกรอบอัตราก้าลังพนักงานเทศบาลให้มากขึ้น เพื่อรองรับงาน และ
ภารกิจ  

5. ควรสร้างขวัญก้าลังใจแก่พนักงานเทศบาล ให้ความยกย่องชมเชย และ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะในการจัดเก็บรายได้  

6. ควรมีมาตรการจูงใจในการให้ประชาชนมีความเต็มใจช้าระภาษี เช่น การ
จัดท้าโครงการภาษีคืนก้าไร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เป็นต้น  

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส้านึกและตระหนักในการช้าระ
ภาษีอย่างสม่้าเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างการรับรู้ 
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