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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้และแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  การเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุม่เป้าหมาย 37 คน  ผลการศึกษาพบว่าสภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ ด้าน
การวางแผน  มีการวางแผนการจัดเก็บรายได้ของภาษีแต่ละประเภทให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ เป็นการ
น าไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานตามปงบประมาณการปฏิบัติงานซึ่งแบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาใน
การด าเนินการจัดเก็บภาษีและมีการเตือนให้มีการยื่นแบบและช าระภาษีตามเวลาที่ก าหนด ด้านการด าเนินการ  มีการ
ด าเนินการตามขั้นตอนการวางแผนที่ได้ก าหนดไว้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้มีการ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ มีการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง
ด้านความรู้ทักษะ และทัศนคติ  รวมทั้งการพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้รวดเร็วถูกต้องเกิดประโยชน์
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล นาโพธิ์กลางด้านการตรวจสอบ  มีการตรวจสอบภายในตามแผน การตรวจเงินงบประมาณ 
การก ากับดูแลจากอ าเภอ จังหวัด และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อท าการตรวจสอบโดยจะ
ท างานควบคู่กันไปกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บภาษีรายได้ ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อปรับกระบวนการ การวางแผน  การ
ด าเนินการ การตรวจสอบ เพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน  มีการด าเนินงานตามวงจร PDCA 
ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพยิ่งขึ้น มีการด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขในด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดความถูกต้อง
รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการด าเนินงานการปรับปรุงข้อมูลทุกๆปีเพื่อการจัดเก็บรายได้จะได้มี
ประสิทธิภาพการแก้ไขตรวจสอบสถานะของผู้ที่อยู่ในข่ายช าระภาษี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อน  

 
ค าส าคัญ: การบริหารการจัดเก็บรายได้ 
 

 
 

 
 
 
 

 

mailto:Pangpun_160@hotmai.com


723 
 

Abstract 
     Education times of an objective  to study condition management, The revenue collection 

and guidelines management the revenue collection of organization  administration Na Pho Klang 
District Kong Chiam  province Ubon Ratchathani data collection  the Interview Target 37 results  found 
the management of revenue collection. Planning  Is  planned the revenue collection each type of tax 
comply. According to the rules set forth putting it into practice is the set a performance calendar by 
fiscal year Practice there is a period of time. In action German Store And a warning For  have to file 
and pay taxes on time. The action with the implementation of the procedure  planned to be defined 
responsible official  In the management of revenue collection. Responsibilities are defined since the 
local administration employees at all levels of local with training increase efficiency the knowledge, 
skills and attitudes. Including manpower development to increase performance to be in the best 
interest The Tambon administrative     Na Pho Klang monitoring checked within the plan examination 
Budget Governance by address province office auditor, the committee in order to check it will run 
concurrently with technology in taxation revenues. Improve to systematically planning action checking 
to be efficient and streamline operations with the implementation of the circuit PDCA. In the new 
Information gained from improving it allows planning is complete. And even higher quality, the 
implementation improvements in personnel related worker have clearly defined responsibilities and 
to attain the highest accuracy. Faster to achieve the standard in operation updated every year to store 
Revenue is powerful editing amendments to check the status of those in a German settlement to 
prevent duplication problem. 
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บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบล ในปี พ.ศ. 2540  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล แต่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาล เป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐท างานเสริมกับส่วนราชการ
ส่วนกลางมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม  
และวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่อย่างแท้จริง ตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่อย่างไรก็ตามการที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการพัฒนาต าบลในด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่ใช้
ในการบริหารงานปัจจัยในการบริหารงานมีอยู่หลายประการ
คือ  ปัจจัยท่ีส าคัญคือ  คน  เงิน  วัสดุ  สิ่งของ ซึ่งให้องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นได้มีการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชน์

ของประชาชนคือการบริหารจัดการ การจัดเก็บรายได้ได้แก่ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ ารุงท้องที่ อากรฆ่า
สัตว์ ค่าธรรมเนียม     ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม
ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 แม้ว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะมีแหล่งรายได้จากหลายแหล่ง แต่แหล่ง
ที่ถือว่ามีความจ าเป็นและส าคัญ เพราะจะน าไปสู่การ
พึ่งตนเองทางการคลังบนพื้นฐานรายได้ของตนเองในระยะ
ยาวคือรายได้ที่ท้องถิ่นหาเอง ซึ่ งในความเป็นจริงแล้ว
ศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ยังอยู่ในระดับที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาหากวิเคราะห์รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบจากหลายๆแหล่งปรากฏว่ารายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เองมีสัดส่วนที่น้อยมาก  อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า
การเงินและการคลังก็ เป็นมิติส าคัญที่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อให้ความสนใจและในหลายกรณี
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ข้อจ ากัดการเงินการคลังกลายเป็นอุปสรรค์ต่อการท างาน
ของท้องถิ่น   รายได้และรายจ่ายของ อปท. ถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของบัญชีภาครัฐ การใช้จ่ายของ อปท. ก็เช่นเดี่ยวกับ
ส่วนราชการอื่นๆมีระบบการตรวจสอบ ทั้งภายนอกกล่าวคือ
การถกูตรวจสอบโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเช่นเดี่ยวกับ
หน่วยงานอื่นๆที่ ได้รับงบประมาณแผ่นดินและระบบ
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากรายได้ของ อปท. มาจากภาษี
อากรของประชาชนงบประมาณและรายจ่ายของ อปท. ควร
จะเป็นประโยชน์ของประชาชน หมายถึง การใช้จ่ายจะ
สอดคล้องกับหลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะพิเศษ ที่แตกต่างจากองค์กร
มหาชนทั่วไปอย่างน้อยสามประการคือ 1. มีอิสระภายใต้
กรอบของกฎหมายและนโยบายของชาติ 2. เป็นระบบการ
ให้บริการที่สมบูรณ์ในตัวเอง  3. มีอ านาจการจัดเก็บภาษี
อากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ 
ท าหน้าที่ร่วมกับรัฐบาล ในลักษณะที่ เสริมกัน ไม่ใช่การ
แข่งขัน หน้าที่ของรัฐบาลระดับชาติ ได้แก่การก าหนด
เป้าหมายเศรษฐกิจ มหภาค การรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน
ดูแลภาวะเงินเฟ้อ สนับสนุนการเจริญเติบโตและการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมฯลฯ ส าหรับอปท.นั้นท าหน้าที่ผลิตบริการ
สาธารณะท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ คือการท างานใกล้ชิดกับ
ประชาชนรู้ข้อมูลความต้องการและตอบสนองต่อปัญหา
ท้องถิ่นรวดเร็วกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน ก าลัง
งบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และหน้าที่   ความรับผิดชอบควรเป็น
เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่า
ภาระหรือเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องการความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันทั้งประเทศ ก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ 
เช่นงานความมั่นคงของรัฐ,การป้องกันประเทศ งานทะเบียน
ที่ดินการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นด าเนินการมีข้อพิจารณาดังนี้เป็นงานที่
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานที่เกี่ยวกับการ
อ านวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ 
การจัดท าถนน สะพาน สวนหย่อม สวนสาธารณะ การก าจัด
ขยะมูลฝอย เป็นต้น เป็นงานที่เกี่ยวกับงานป้องกันภัย และ
รักษาความปลอดภัย เช่น งานดับเพลิง เป็นงานที่เกี่ยวกับ

สวัสดิการสังคม ด้านนี้มีความส าคัญต่อประชาชนในท้องถิ่น
มาก เช่น การจัดให้มีหน่วยบริการสาธารณสุข จัดให้มีสถาน
สงเคราะห์เด็กคนชรา เป็นต้น เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์
ท้องถิ่นเป็นงานที่หากปล่อยให้ประชาชนด าเนินการเองอาจ
ไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควรจะเป็น จัดให้มีโรงรับจ าน า การจัด
ตลาดและงานต่างๆ ที่มีรายได้ โดยสามารถเรียกค่าบริการ
จากประชาชน 
  การปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นไปตามหลักการกระจาย
อ านาจรัฐบาลมอบอ านาจในการบริหารงานตามภารกิจ
ต่างๆ และให้อิสระต่อท้องถิ่นเพื่อปกครองตนเองโดยเน้น
ให้ท้องถิ่นมีสิทธิปกครองตนเองมีอิสระในการก าหนด
ทิศทางในการบริหารจัดการในท้องถิ่นของตนเองทั้ง
ทางด้านการบริหารก าลังคนและงบประมาณโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน้าที่การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ต้องการการ
กระจายอ านาจให้แก่ประชาชนเข้ามาด าเนินการแก้ไขและ
สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนการบริหารจัดการ
งานจัดเก็บรายได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล    นาโพธิ์
กลาง ทางด้านภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย  ภาษี
บ ารุงท้องที่ อากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 
ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ซึ่ งงานดังกล่าวเป็นการจัดหางบประมาณและ
ผลประโยชน์ระดับชุมชนและท้องถิ่นมีการใช้สายสัมพันธ์
ทางการเมืองท้องถิ่นเพื่อขอลดหย่อนภาษีประเด็นนี้เป็น
ความพยามของประชาชนในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับ
นักการเมืองท้องถิ่นที่ใช้สายสัมพันธ์ทางการเมืองเอื้อ
ประโยชน์แก่พวกพ้องในทางการเมืองระหว่างผู้ที่รู้จัก
นักการเมืองท้องถิ่นกับประชาชนโดยเฉพาะเครือญาติหรือ
หัวคะแนนซึ่งสาเหตุที่จัดเก็บจริงได้น้อยส่วนหนึ่งก็อาจจะ
มีเหตุผลมาจากการกลัวกระทบฐานเสียงทางการเมืองของ
นักการเมืองท้องถิ่นเองด้วยเช่นกัน ดังนั้นกล่าวได้ว่า
ประชาชนส่วนหนึ่งพยายามหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อ
เลี่ยงการจ่ายภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
ความส าคัญของงานการบริหารงานระหว่างฝ่ายคณะ
บริหารกับการแก้ไขปัญหาในชุมชนอยากที่จะแก้ไขและ
การน านโยบายไปปฏิบัติของส่วนการคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ์กลางยังไม่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
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รายได้ที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านข้อมูล เช่น ภาษีป้าย 
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน อากรฆ่าสัตว์ 
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมตาม 
พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และขาดการจัดท า
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลางขาด
ประสิทธิภาพไม่เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน ปัจจุบัน
การด าเนินงานด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง   ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและครอบคลุมการให้บริการประชาชนนับวันการ
ขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและจ านวนประชากรในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิกลางจะสูงขึ้นเรื่อยๆ
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ไม่เป็นระเบียบและยังขาด
ข้ อมู ล ใน ฐาน ะผู้ ศึ กษ า  ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน ต าแห น่ ง 
นักวิชาการเงินและบัญชี ท าให้ทราบปัญหาของประชาชน
และเล็งเห็นว่าการพัฒนาทางด้านการจัดเก็บรายได้จะต้อง
ด าเนินการและประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ  
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษา
และจะน าผลการศึกษาที่ ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดเก็บรายได้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิกลาง
ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้ถูกต้องและเป็นธรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลางอ าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี
 2. เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล นาโพธิ์กลาง  จ านวน 1 คน หัวหน้าส่วนการคลัง 
จ านวน 1 คน  นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 2 คน เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 คน   สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง  จ านวน 20 คน   ผู้น าชุมชน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 10 คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  37   
คนเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   คือแบบ
สัมภาษณ์ (Questionnaire) ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
กลาง มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ให้สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตามกรอบที่ใช้ในการวิจัย ผู้น าเสนอผลการวิจัย      ซึ่งมี
ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล โดยการวิ เค ราะห์ เชิ ง เนื้ อห า  
(Content Analysis) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง อ าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษา
สามารถน ามาอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

 ด้านการวางแผน องค์การบริหารส่วนต าบลนา
โพธิ์กลางมี การวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  จึงต้อง
ก าหนดให้มีการจัดท าเป็นแผนและขั้นตอนการจัดเก็บ
รายได้ ของภาษี แต่ละประเภทให้สอดคล้องตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว้ เป็นการน าไปสู่การปฏิบัติ  ควร
มีแนวทางที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้ให้มีความถูกต้อง
และแม่นย าด้ วยการน าเทคโนโลยีด้ านโปรแกรม
คอมพิ วเตอร์มาใช้ ในการจัด เก็บภาษี รายได้ ของ
ประชาชนในแต่ละคน เนื่องจากเทคโนโลยีทางโปรแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นสามารถลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ
ค านวณที่ผิดพลาดได้ ลดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน
สอดคล้องกับการศึกษาของพรศิริ มั่นปาน (2550 หน้า 
137) การประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
เมืองแม่สอด ได้ประเมินความเหมาะสมของปัจจัย
เบื้องต้นของระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองแม่
สอดด้านข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินของประชาชนผู้อยู่
ในเกณฑ์เสียภาษีประกอบด้วยข้อมูลภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน ขอ้มูลภาษีป้ายและข้อมูลภาษีบ ารุงท้องที่พบว่าผล
การประเมินแสดงว่าไม่เหมาะสม คือมีการปรับข้อมูล
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รายละเอียดที่ดินที่อยู่ ในข่ายต้องช าระภาษีให้ เป็น
ปัจจุบันครบถ้วน เพราะข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือ
กรรมสิทธิ์หรือการแบ่งแยกจะถูกน ามาปรับลงใน
ทะเบียนทรัพย์สินภายในเดือนถัดไปจึงท าให้ข้อมูลไม่
ทันสมัยเท่าที่ควรและผลการวิจัยของ จุฬาพร พิมพ์พะ
นิตย์ (2549 หน้า74) ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการ
จัดเก็บรายได้ว่าควรจัดสรรงบประมาณซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ควรปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้
สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และควรจัดอุปกรณ์ใน
การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ เป็นต้น ควรมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการจัดเก็บรายได้ คณะกรรมการชุด
ดังกล่าวจะท าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลของ
การจัดเก็บรายได้ ท าให้ข้อมูลในการจัดเก็บถูกต้องและ
มีความน่าเช่ือถือ อีกทั้งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว
ควรมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันเสมอขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธ์ิกลาง   

การด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิ
กลาง มีการด าเนินการตามขั้นตอนการวางแผนที่ได้
ก าหนดไว้  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ โดยมี
การออกบริการผู้ที่อยู่ในข่ายช าระภาษีนอกพื้นที่โดยลง
พื้นที่ มีจ านวน 10 หมู่บ้านโดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุก
คนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้และมีระบบข้อมูลผู้
ช าระภาษีประจ าปีสามารถน ามาใช้ประกอบการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปีได้อย่างรวดเร็วโดยการจัดท าทะเบียน
ข้อมูลบุคลากรมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโพธิ์กลางนั้นมีจ านวนเพียงพอ  แต่ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ส าหรับการจัดเก็บรายได้ ดังนั้นควรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของจุฬาพร  พิมพะนิตย์ (2549) ได้เสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ด้านบุคลากรว่าควรจัด
ให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในบทบาทและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดเก็บรายได้ 
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นายธีรศักดิ์  โฆษ

คุณวุฒิ (2547) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดเก็บขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแปะ อ าเภอ
จอมทองจังหวัดเชียงใหม่  พบว่าปัจจัยด้านลักษะ
โครงสร้างและวิธีปฏิบัติงานและปัจจัยด้านบุคลากรมี
ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บภาษี   การ
ตรวจสอบ  ควรมีแนวทางที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้ให้
มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ งแ ล ะ แ ม่ น ย า  ด้ ว ย ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความแม่นย าในการก าหนดอัตราภาษี จ านวนภาษี 
โดยจะท างานควบคู่กันไปกับการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บที่ ทันสมัย การปรับปรุงแก้ ไข   เพื่ อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน  ควร
จัดตั้งงบประมาณที่จะพัฒนาบุคลากร งบประมาณที่จะ
น ามาใช้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่ 
ซึ่งงบประมาณด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มี
หน้าที่ เสียภาษีนั้นมีความจ าเป็นมากที่จะต้องมีการ
ด าเนินการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลางยัง
ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ และที่
ส าคัญยังขาดแคลนงบประมาณส าหรับมาลงทุนในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการหลายแสนบาทด้าน
วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดเก็บรายได้โดยเฉพาะการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในเรื่อง
เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้วัสดุอุปกรณ์
ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ บุคลากรผู้รับผิดชอบควรมี
การศึกษาในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่ เสมอ
สอดคล้องกับการศึกษาของพจนาตถ์ วิชัยยา (2545) ที่
ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าครั่ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่าปัญหา
อุปสรรค์ในการจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ประสบมาก คือปัญหาการที่ประชาชนไม่ไปเสียภาษี
เนื่องจากไม่ทราบวันเวลาหรือก าหนดการเสียภาษีที่
ชัดเจน 



727 
 

   2) แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้ได้อภิปรายผลดังนี้ 

 ด้านการวางแผน  เพื่อให้การบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้จะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้
ให้มีมาตรฐานกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจะต้องมีการวางแผน
ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ว่า รายได้แต่ละประเภทจะ
ก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บไว้เท่าไหร่ มีขั้นตอนวิธีการใน
การจัดเก็บอย่างไร ที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
ควรหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ด้วย
การก าหนดส่วนลดในการเสียภาษีให้กับรายที่มาเสียภาษี
ตามก าหนดเวลาเป็นประจ าสอดคล้องกับผลการวิจัยของธิ
วาลัย นาวี(2546) เรื่องการศึกษาปัญหาในการจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดินของส านักงานเขตปทุมวันผลการวิจัย
พบว่าปัญหาในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
ส านักงานเขตปทุมวันได้แก่ขาดบุคลากรที่มีความช านาญ
ด้านกฏหมาย บุคลากรบางส่วนไม่ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการด้านการวางแผนขั้นตอนไม่รัดกุมประชาชนไม่มี
ความรู้ทางด้านภาษีข้อมูลการช าระภาษีไม่ ได้มีการ
จัดระบบคอมพิวเตอร์ท าให้เกิดความล่าช้าผิดพลาดได้ 
การสร้างแรงจูงใจในการช าระภาษีให้กับประชาชนเช่นลด
อัตราภาษีให้กรณีที่มายื่นช าระตามเวลาที่ก าหนด ในการ
จัดเก็บรายได้ควรก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามการ
จัดเก็บรายได้เพื่อท าหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบการ
จัดเก็บรายได้ในแต่ละช่วงว่าได้ผลเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือไม่หากยังไม่ได้ตามเป้าหมายควรมีวิธีในการจัดเก็บ
รายได้อย่างไรดังต่อไปนี้บุคลากร  ควรมีแนวทางการ
บริหารจัดการด้านเจ้าหน้าที่และการต้อนรับเพราะ
เจ้าหน้าที่มีผลต่อประสิทธิผลของการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง ความส าคัญของ
เจ้าหน้าที่และการต้อนรับนั้นมีความส าคัญอยู่ในระดับ
ปานกลาง เพราะมองว่าถึงอย่างไรประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย
ภาษีจะต้องมาช าระภาษีอยู่แล้ว แต่ถ้าหากได้รับการ
ต้อนรับและให้การบริการที่ รวดเร็วทันใจก็จะท าให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการมาใช้บริการและปี
ต่อๆไปก็จะมาช าระภาษีอีก  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับช าระ
ภาษีหากเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็จะท าให้
ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการให้ค าแนะน า แต่

หากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจก็จะท าให้ประชาชน
เกิดความสับสน และอาจจะหลีกเลี่ยงการช าระภาษีก็
เป็นได้ ควรมีการเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่
อยู่เป็นประจ า รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนให้มีความผูกพัน
กับงานท่ีปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานสอดคล้อง
กับการศึกษาของธีรศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ (2547) ปัจจัยที่มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างและวิธีการปฏิบัติงานและ
ปัจจัยด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการ
จัดเก็บภาษี  
 ด้านการด าเนินการควรก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการการจัดเก็บรายได้โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้และมีระบบข้อมูลผู้
ช าระภาษีประจ าปีสามารถน ามาใช้ประกอบการจัดเก็บ
ภาษีประจ าปีได้อย่างรวดเร็วโดยการจัดท าทะเบียนข้อมูล
บุคลากรมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
โพธิ์กลางนั้นมีจ านวนเพียงพอ  แต่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับการ
จัดเก็บรายได้ ดังนั้นควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรเหล่านี้ 
 ด้านการตรวจ ควรมีแนวทางที่จะท าให้การ
จัดเก็บรายได้ให้มีความถูกต้องและแม่นย า ด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง
และความแม่นย าในการก าหนดอัตราภาษี จ านวนภาษี 
โดยจะท างานควบคู่กันไปกับการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดเก็บที่ทันสมัย ในการตรวจสอบความถูกต้องและความ
แม่นย านั้นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรมีการแบ่ง
หน้าที่กันในการตรวจสอบความถูกต้องแม่นย าของการ
จัดเก็บรายได้ในแต่ละด้าน เช่น แบ่งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย อากรฆ่า
สัตว์ เป็นต้น                   
 ด้านการปรับปรุงแก้ไขควรมีแนวทางการบริหาร
จัดการการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
กลาง ควรมีแนวทางที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้ให้มีความ
ถูกต้องและแม่นย าด้วยการน าเทคโนโลยีด้านโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บภาษีรายได้ของประชาชน
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ใน แต่ ล ะค น  เนื่ อ งจ าก เท ค โน โลยี ท าง โป รแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นสามารถลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ
ค านวณที่ผิดพลาดได้ ลดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน
สอดคล้องกับการศึกษาของพรศิริ มั่นปาน (2550) หน้า 
127-137 ได้ประเมินระบบการจัดเก็บภาษีของเทศบาล
เมืองแม่สอด จังหวัดตากพบว่าผลการประเมินปัจจัย
เบื้ องต้นที่ สนับสนุนต่อการจัดเก็บภาษีพบว่าด้านที่
เหมาะสมได้แก่พนักงาน ข้อมูล วัสดุอุปกรณ์อาคาร
สถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น  
ควรมีการเพิ่มความรู้ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็น
ประจ า รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนให้มีความผูกพันกับงาน
ที่ปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  
 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง    อ าเภอโขงเจียม   
จังหวัดอุบลราชธานี   พบว่า มีการด าเนินการดังนี้ 
 ด้านการวางแผนมีการก าหนดให้มีการจัดท าเป็น
แผนและขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ของภาษีแต่ละประเภท
ให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ เป็นการน าไปสู่
การปฏิบัติโดยก าหนดเป็นปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
ปีงบประมาณเพื่อท าใหง่ายต่อการปฏิบัติงานซึ่งแบ่ง
ออกเป็นช่วงระยะเวลาในการด าเนินการจัดเก็บภาษีและมี
การกระตุ้นเตือนในการประชาสัมพันธ์ให้เสียภาษีแต่ละ
ประเภท   

ด้านการด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตั้งแต่
ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ มีการ
ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้ทักษะ และ
ทัศนคติซึ่งจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้  
รวมทั้งการพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้รวดเร็วถูกต้องเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโพธ์ิกลาง 

  ด้านการตรวจสอบมีการแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาเพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องและความ
แม่นย าในการก าหนดอัตราภาษี จ านวนภาษี โดยจะ
ท างานควบคู่กันไปกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บที่
ทันสมัยการตรวจสอบจากหน่วยอื่นที่ เกี่ยวข้องตาม

อ านาจหน้าที่ การตรวจเงินงบประมาณการก ากับดูแล
จากหน่วยงานท้องถิ่นอ าเภอ จังหวัด และส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

  ด้านการปรับปรุงแก้ไข  มีการด าเนินงาน
ปรับปรุงแก้ไข  เพื่อปรับกระบวนการ การวางแผน  การ
ด าเนินการ การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการด าเนินงาน  มีการด าเนินงานตาม
วงจร  PDCA ในรอบใหม่ข้อมูลที่ได้จากการปรับปรุงจะ
ช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพยิ่งข้ึน   

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
กลาง  

1. แนวทางการพัฒนาการวางแผน ควร
ด าเนินการดังนี้  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการการจดัเก็บรายได้ควรมี
การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควรจัดให้มี
การฝึกอบรมเพิ่มความรู้มากขึ้น 

  2. แนวทางการพัฒนาการด าเนินการ ควร
พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบล
นาโพธิ์กลางควรมีแนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้ด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คือเจ้าหน้าที่หนึ่งคน
สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ และควรมีการเพิ่ม
ความรู้ให้กับพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจ า 

  3.  แนวทางพัฒนาการตรวจสอบ  ควรให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเรื่องการจัดสรร
งบประมาณหรือต้องให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
การด าเนินงานของแต่ละปี 

  4. แนวทางการพัฒนาการแก้ไขปรับปรุง ควร
มีการปรับปรุง เพื่อให้การบริหารจัดการการจัดเก็บ
รายได้จะต้องมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มี
มาตรฐานกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะต้องมีการวางแผน
ในการด าเนินการจัดเก็บรายได้ว่า รายได้แต่ละประเภท
จะก าหนดเป้าหมายการจัดเก็บไว้เท่าไหร่ มีขั้นตอน
วิธีการในการจัดเก็บอย่างไร   
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ข้อเสนอแนะ 
จ าก ก า ร ศึ ก ษ าค รั้ งนี้  ผู้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า มี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง    
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี    เพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์ในการบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้  ดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วน

ต าบล     นาโพธิ์กลาง  ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานการ

บริหารจัดการด้านงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบล

นาโพธิ์กลางควรมีการปรับปรุงแก้ไขด้านเงินงบประมาณ

การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ควรจัดตั้งงบประมาณ

ที่จะพัฒนาบุคลากร งบประมาณที่จะน ามาใช้จัดการ

ฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่ ซึ่งงบประมาณ

ด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

นั้นมีความจ าเป็นมากท่ีจะต้องมีการด าเนินการแต่องค์การ

บริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลางยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก

ขาดงบประมาณ  

  2. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธ์ิกลาง    ควร
มีแนวทางที่จะท าให้การจัดเก็บรายได้ให้มีความถูกต้อง
และแม่ นย าด้ วยการน า เทค โน โลยี ด้ าน โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บภาษีรายได้ของประชาชน
ใน แต่ ล ะค น  เนื่ อ งจ าก เท ค โน โลยี ท าง โป รแกรม
คอมพิวเตอร์นั้นสามารถลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการ
ค านวณที่ผิดพลาดได้ ลดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน 
เป็นต้น ควรมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่ใน
การตรวจสอบความถู กต้ อ งในการจั ด เก็ บ รายได้ 
คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะท าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องข้อมูลของการจัดเก็บรายได้ ท าให้ข้อมูลในการ
จั ด เก็ บ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  อี ก ทั้ ง
คณ ะอนุ ก ร รม การ ชุ ดดั งกล่ าวค วรมี ก ารป ระ ชุม
ปรึกษาหารือเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้
เป็นปัจจุบันเสมอขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์
กลาง   
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง  ควร
ให้มีการจัดองค์การ (Organizing) ภายในหน่วยงาน
จัดเก็บรายได้ที่มีอยู่ในลักษณะแนวราบเพื่อสร้างสรรค์ให้

เกิดความร่วมมือและการท างานเป็นทีมร่วมกัน โดยการ
ระดมสมองของบุคลากรเพื่ อก าหนดเป้ าหมายการ
ด าเนินงานร่วมกัน แบ่งการด าเนินงานการจัดเก็บภาษีทุก
ประเภทเป็นรายไตรมาส จ านวน 4 ไตรมาส (3 เดือนต่อห
นึ่งไตรมาส) และสรุปผลงานในรูปแบบของการหารือในแต่
ละสิ้นไตรมาสเพื่อ  เป็นการทบทวนงานที่มีผลส าเร็จสรุป
งานที่เป็นปญหาและแก้ไขปัญหาที่ประสบร่วมกัน มีการ
ประชุมเป็นทางการอย่างน้ อย 2 ครั้ ง (มีนาคมและ
สิงหาคม) เพื่อเร่งรัดผลงานให้ได้ตามประมาณการรายรับ
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลางก าหนดการบังคับ
บัญชา (Commanding) โดยการมอบหมายงานตาม
หน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
จ านวน 1 คนและผู้ ช่ วยเจ้าพนักงานจัด เก็บรายได้  
จ านวน 1  คน จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และจัดเก็บภาษีป้ายภายในเขตต าบลนาโพธิ์กลาง
และนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งอื่นๆ 
ภายในหน่วยงานช่วยสนับสนุนงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้
ประสบความส าเร็จ พร้อมกันนี้หัวหน้า หน่วยงานออก
ส ารวจตรวจสอบภาษีตามอ านาจหน้าที่เพื่อประเมินภาษี
ให้ถูกต้องทุกประเภทร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

4. การประสานงาน (Coordinating)  
มีการประสานงานทั้งภายในหน่วยงานจัดเก็บรายได้และ
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในต าบลนาโพธิ์กลาง
เพื่อให้เกิดผลดีแก่การจัดเก็บภาษีเช่นการประสานข้อมูล
ของส่วนราชการต่าง เช่น โรงเรียนในเขตต าบลนาโพธิ์
กลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและหน่วยงาน
อื่นๆ ภายในต าบลนาโพธิ์กลางเพื่อประกอบการจัดเก็บ
ภาษีอากรรวมไปถึงการด าเนินการประสานงานภายนอก
กั บ ห น่ ว ย งาน ที่ มี ส่ ว น เกี่ ย ว ข อ ง  เ ช่ น  ก รม ที่ ดิ น
กระทรวงมหาดไทยกองทะเบียนพาณิชยก์ระทรวงพาณิชย์
เป็นต้น นอกจากนี้หั วหน้าหน่วยงานยัง ต้องมีการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการกับบุคลากรภายใน
หน่วยงานการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้เกิดการสื่อสารใน
แนวทางเดียวกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.มาลี ไชยเสนา ซึ่งกรุณา
สละเวลาให้ค าแนะน าทุกขั้นตอนของกระบวนการท าวิจัย 
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ท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้รายงาน
การศึกษาอิสระนี้มีความสมบรูณ์ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์กลาง 
พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาและก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลนาโพธิ์กลางจังหวัดอุบลราชธานี ที่กรุณาให้ความ
ร่วมมือในการให้สัมภาษณ์และให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาอิสระครั้งนี ้
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