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รายงานผลการดําเนินโครงการ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร�างความเข�าใจเกี่ยวกับภาษี และค#าธรรมเนียมต#างๆ 
ขององค'การบริหารส#วนตําบลโนนกาหลง อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ประจําป,งบประมาณ 2559 
 

วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 
 

1. ผู�รับผิดชอบ : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได� กองคลัง 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส!วนตําบล พ.ศ. 2537 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 66 ภายใต�บังคับแห!งกฎหมาย องค�การบริหารส!วนตําบล มีอํานาจหน�าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ัง
ในด�านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสืบเนื่องจากการชําระภาษีท�องถ่ิน ซ่ึงได�แก! ภาษีบํารุงท�องท่ี ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน ภาษีป>าย และค!าธรรมเนียมต!างๆ ถือเป@นหน�าท่ีของประชาชนและผู�ประกอบการในเขตองค�การบริหารส!วน
ตําบลโนนกาหลง ดังนั้น การจัดให�มีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร�างความเข�าใจเก่ียวกับภาษีและค!าธรรมเนียม
ต!างๆ จึงเป@นเครื่องมือในการสื่อสารกับประชาชนผู�อยู!ในข!ายต�องชําระภาษี  เพ่ือให�เกิดความเข�าใจ รวมถึงความ
จําเป@นและประโยชน�ของการชําระภาษี  องค�การบริหารส!วนตําบลโนนกาหลงจึงดําเนินการในเชิงรุกโดยการอบรมให�
ความรู�เก่ียวกับภาษีท�องถ่ินทุกประเภท ให�แก!กลุ!มเป>าหมาย ท้ังนี้ เพ่ือสร�างและกระตุ�นจิตสํานึกความรับผิดชอบท่ีดีใน
การชําระภาษีต!างๆ ในเขตองค�การบริหารส!วนตําบลโนนกาหลง อันจะส!งผลให�เกิดการพัฒนาและเป@นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ขององค�การบริหารส!วนตําบลโนนกาหลงอย!างยั่งยืน โดยอาศัยหลัก รวดเร็ว ถูกต�อง 
และเป@นธรรม ท้ังนี้มีผู�เข�าร!วมโครงการท้ังสิ้น 130 คน 

3. ผู�เข�าร#วมฝ7กอบรม  ประกอบด�วย 

3.1 ประชาชนผู�อยู!ในข!ายต�องชําระภาษี  จํานวน  84  คน 
3.2 ผู�นําชุมชน กํานัน/ผู�ใหญ!บ�าน   จํานวน   7   คน 
3.3 สมาชิกสภา อบต.    จํานวน   17  คน 
3.4 คณะผู�บริหารพนักงานส!วนตําบล ลูกจ�างฯ  จํานวน   22  คน 

3. งบประมาณ  
งบประมาณรายจ!าย  ประจําปJงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

ต้ังไว� จํานวน 25,000 บาท แต!ใช�ไปจริงเป@นเงิน 21,800.- บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันแปดร�อยบาทถ�วน) รายละเอียด
ดังนี้ 
 1. ค!าป>ายประชาสัมพันธ�โครงการ    เป@นเงิน  1,000.- บาท 
 2. ค!าอาหารว!างและเครื่องด่ืมผู�เข�ารับการฝOกอบรม  เป@นเงิน  9,100.- บาท  
 (130 คน x 35 บาท/ม้ือ x2 ม้ือ) 
 3. ค!าอาหารกลางวัน (130 คน x 50 บาท/ม้ือ)  เป@นเงิน  6,500.- บาท 
 4. ค!าวัสดุ อุปกรณ� เอกสารประกอบการฝOกอบรม  เป@นเงิน  5,200.- บาท 
 (130 ชุดๆ ละ  40 บาท) 
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จากการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและสร�างความเข�าใจเก่ียวกับภาษีท�องถ่ินและค!าธรรมเนียมต!างๆ  
ทางคณะผู�ดําเนินโครงการได�จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ โดยสุ!มกลุ!มตัวอย!าง จํานวน 130 คน ดังนี้ 

 

1. ข�อมูลท่ัวไป มีผู�เข�ารับการอบรมท่ีร!วมตอบแบบประเมินท้ังหมด  130  คน  โดยแบ!งเป@น   
1.1 เพศ  

 �   เพศชาย  จํานวน  60  คน คิดเป@นร�อยละ 46.15 
 �   เพศหญิง  จํานวน  70  คน คิดเป@นร�อยละ 53.85 
 
 

1.2   อายุ   
�    อายุระหว!าง  25 - 34  ปJ   จํานวน  18  คน คิดเป@นร�อยละ 13.85 
� อายุระหว!าง  35 - 44  ปJ   จํานวน  28 คน คิดเป@นร�อยละ 21.54 
� อายุระหว!าง  45 ปJข้ึนไป  จํานวน  84 คน คิดเป@นร�อยละ 64.62 

 
1.3  สถานภาพ   

�    โสด     จํานวน 17  คน คิดเป@นร�อยละ 13.08 
� สมรส   จํานวน  1  คน คิดเป@นร�อยละ 0.01 
� ม!าย/หย!า  จํานวน  112  คน คิดเป@นร�อยละ 86.15 

 
1.4  ระดับการศึกษา  

�    ประถมศึกษา     จํานวน  88  คน คิดเป@นร�อยละ 67.69 
� มัธยมศึกษา  จํานวน  24  คน คิดเป@นร�อยละ 18.46 
� ปวส./อนุปริญญา  จํานวน  7  คน คิดเป@นร�อยละ 5.38 
� ปริญญาตรี ข้ึนไป  จํานวน  11  คน คิดเป@นร�อยละ 8.46 

 
1.5  ระดับรายได�ต#อเดือน  

�    ไม!เกิน 9,000.-บาท จํานวน  106  คน คิดเป@นร�อยละ 81.54 
� 9,001-15,000 บาท จํานวน  18  คน คิดเป@นร�อยละ 13.85 
� 15,001 บาท ข้ึนไป จํานวน  6  คน คิดเป@นร�อยละ 4.62 

 
1.6 ตัวแทนจาก   

�  คณะผู�บริหารพนักงาน/ลูกจ�าง อบต.     จํานวน  22  คน  คิดเป@นร�อยละ 16.92 
�  กํานัน/ผู�ใหญ!บ�าน/ส.อบต.   จํานวน  24  คน   คิดเป@นร�อยละ 18.46 
� ประชาชนท่ัวไป    จํานวน  84  คน  คิดเป@นร�อยละ 64.62 

 
 

/ความคิดเห็น... 
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2. ความคดิเห็นโดยแสดงค#าร�อยละของความคิดเห็นผู�ตอบแบบประเมิน 

 
1. ก!อนเข�าร!วมฝOกอบรมผู�เข�าร!วมฝOกอบรมมีความรู�ด�านภาษีและค!าธรรมเนียมต!างๆ คิดเป@นร�อยละ   61.70 
2. โครงการฯ มีประโยชน�และน!าสนใจต!อผู�เข�าร!วมฝOกอบรม  คิดเป@นร�อยละ   82.00 
3. การประชาสัมพันธ�โครงการฝOกอบรมเพียงพอ   คิดเป@นร�อยละ   77.80 
4. สถานท่ีในการจัดฝOกอบรม (สะอาด เพียงพอ เหมาะสมฯ )  คิดเป@นร�อยละ   80.80 
5. วิทยากรให�ความรู�ได�อย!างชัดเจนและเข�าใจง!าย   คิดเป@นร�อยละ   84.60 
6. เนื้อหาในการบรรยายมีประโยชน�ต!อหน!วยงานและประชาชน  คิดเป@นร�อยละ  83.70 
7. การมีส!วนร!วมในการฝOกอบรม (ตอบข�อซักถาม แนะนําแนวทาง) คิดเป@นร�อยละ  80.30 
8. ผู�เข�ารับการฝOกอบรมจะนําความรู�ท่ีได�รับไปถ!ายทอดต!อชุมชน  คิดเป@นร�อยละ  83.70 
9. หลังฝOกอบรมผู�เข�าฝOกอบรมมีความรู�ในเรื่องภาษีและค!าธรรมเนียมในระดับใด  คิดเป@นร�อยละ  81.20 
10. ความพึงพอใจต!อโครงการฯ ท่ีเข�ารับการฝOกอบรม คิดเป@นร�อยละ  84.30 
 
3.  ข�อคิดเห็นและข�อเสนออ่ืน ๆ  
 1.  อยากให�มีการจัดฝOกอบรมทุกปJ เพ่ือสร�างความเข�าใจให�กับประชาชนในการจัดเก็บภาษี 
 2.  อยากให�เจ�าหน�าท่ีออกเก็บภาษีตามบ�านผู�อยู!ในข!ายต�องชําระภาษี 
 3.  อยากให�เจ�าหน�าท่ีออกสํารวจปJละ 2 ครั้ง 
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สรุปผลการจัดเก็บรายได�หลังครบกําหนดชําระภาษีและค#าธรรมเนียมประเภทต#างๆประจําป, 2559 
ตารางท่ี 1 จําแนกตามจํานวนราย ได�ดังนี้ 
 

ท่ี 
ประเภทภาษีฯ 

และค#าธรรมเนียม 

จํานวนราย 
(ตามทะเบียนคุม) 
(ยกมา ป, 58) 

จํานวนราย 
(ท่ีชําระภาษี 

1 มค.-30 เม.ย.59) 

อัตราการ 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

1 โรงเรือนและท่ีดิน 81 102 25.93% 
2 บํารุงท�องท่ี 873 876 0.34% 
3 ป>าย 7 6 (14.29%) 
4 ค!าธรรมเนียมต!างๆ 44 56 27.27% 

รวม 1,005 1,040 3.48% 
 
 
 

ตารางท่ี 2  จําแนกตามจํานวนเงิน ได�ดังนี้ 
 

ท่ี 
ประเภทภาษีฯ 

และค#าธรรมเนียม 

จํานวนเงิน 
(ตามทะเบียนคุม) 

(ยกมาป, 58) 

จํานวนเงิน 
(ท่ีชําระภาษี 

1 มค.-30 เม.ย.59) 

อัตราการ 
เพ่ิมข้ึน 
(ลดลง) 

1 โรงเรือนและท่ีดิน 26,794.00 34,500.00 28.76% 
2 บํารุงท�องท่ี 19,164.00 19,329.00 0.86% 
3 ป>าย 2,584.00 1,200.00 (53.56%) 
4 ค!าธรรมเนียมต!างๆ 6,750.00 9,900.00 46.67% 

รวม 55,292.00 64,929 17.43% 
 
 
จากตารางท่ี 1-2 ข�างต�นสรุปได�ว!า   

1. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนรายผู�ชําระภาษีและค!าธรรมเนียมต!างๆ เปรียบเทียบกับปJท่ีผ!านมา (2558)  
เพ่ิมข้ึนในอัตราร�อยละ 3.48  

2. การเพ่ิมข้ึนของจํานวนเงินภาษีและค!าธรรมเนียมต!างๆ เปรียบเทียบกับปJท่ีผ!านมา (2558)  
เพ่ิมข้ึนในอัตราร�อยละ 17.43  
 

 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบโครงการฝ7กอบรมฯ 
 

ภาพท่ี 1 เอกสารประกอบการฝOกอบรม 
 

 
 
ภาพท่ี 2  รับลงทะเบียนโดยเจ�าหน�าท่ีกองคลัง 
 

 
 
 



 
 
 
 
ภาพท่ี 3 พิธีเปRดโดย นายแพง คําโท นายกองค�การบริหารส!วนตําบลโนนกาหลง 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
ภาพท่ี 4  วิทยากร โดย นางไพริน  พรหมดี  ตําแหน!ง ผู�อํานวยการกองคลัง อบต.โนนกาหลง 



ภาพท่ี 5  กิจกรรมระหว!างฝOกอบรม การมีส!วนร!วม การแสดงความคิดเห็น 

 
 
 
 
 



ภาพท่ี 6 การออกจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี และออกบริการให�คําแนะนําเก่ียวกับภาษีพร�อมกับการประชาคมหมู!บ�าน 
 

 


