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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพ้ืนที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ในอ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกรงปินัง 
จังหวัดยะลา 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 3) เพื่อเสนอแนะแนวทาง ในการน าระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอกรงปินังจังหวัด
ยะลาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ คณะผู้บริหารสมาชิกและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอกรงปินัง จ านวน 40 คน โดยใช้วิธีเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่         
ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1) การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มาใช้ในการจัดเก็บภาษีอากรในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง        
( X =3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านปัจจัยสนับสนุน ( X =3.65) 
รองลงมา คือ ด้านงบประมาณและสภาพภูมิศาสตร์ ( X =3.55) และ ด้านที่มีค่าต่ าสุด คือ ด้าน
โครงสร้างและระบบงาน ( X =3.25) ตามล าดับ 
 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในพ้ืนที่อ าเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาที่ได้จากการวิจัย คือ การขาดแคลนงบประมาณในการ
จัดท าคณะผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ท าถนน ไฟฟ้า ประปา มากกว่าการจัดท าโครงการแผนที่ภาษีฯ
คณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภา ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโครงสร้างองค์กรและการจัดระบบงานด้านการ
จัดเก็บภาษีของ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เชื่อต่อการจัดท าแผนที่ภาษีการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน จะส่งผลกระทบต่อฐานเสียงทางการเมืองของฝ่ายการเมืองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 3) ข้อเสนอแนะแนวทาง ในการน าระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนที่อ าเภอกรงปินังจังหวัดยะลาที่ได้จากการวิจัย คือ โครงสร้างการ
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บริหารงานของ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่เอ้ือต่อการจัดท าแผนที่ภาษี ดังนั้น องค์การฯ 
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานบางส่วนให้มีสภาพคล่องมากข้ึน จ าเป็นต้องมีการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติจากกระทรวงมหาดไทยจะเป็นแนวทางและส่งเสริมให้ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล จัดท าแผนที่ภาษีฯ เพื่อให้เก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were1) to study the application of tax map 
and assets legislation in the area of  Subdistrict Administrative Organizations, Krong 
Phinang district, Yala province 2) to study the problems and obstacles of the 
application of tax map and assets legislation in the area of  Subdistrict Administrative 
Organizations, Krong Phinang District, Yala Province and 3) to propose the guidelines 
for the application of tax map and assets legislation in the area of  Subdistrict 
Administrative Organizations, Krong Phinang District, Yala Province. The samples 
were40 respondentsfrom the executives, members of SAO and personnel of SAOin 
the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala 
province. The tool for data collection was a questionnaire and Statistics used to 
analyze data were percentage, mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows:  
 1) The application of tax map and assets legislation in the area of  
Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang district, Yala province in 
overall was at a moderate level ( X =3 .48)  and when considered  in each aspect 
found that the highest mean was the support factor ( X =3 .65) , followed by the 
budget and geography ( X =3 .55)  and the least was the structure and task system          
(X =3.25), respectively. 
 2) The problems and obstacles of the application of tax map and assets 
legislation in the area of Subdistrict Administrative Organizations, Krong Phinang 
district, Yala province found from this research were the shortage of budget while 
the executives, members of SAO and personnel of SAO set precedence to develop 
the infrastructure such as road, electricity and water supply and they lacked 
knowledge and understanding on the formulation of tax map and assets legislation. 



ง 

 

The organization structure and task system did not conneet to tax collection, and tax 
map and expected that it had negative impacts on the political base of local 
politicians in SAO. 
 3) The proposed guidelines for the application of tax map and assets 
legislation in the area of Sub-district Administrative Organizations, Krong Phinang 
district, Yala province was that they should improve partial task system to be more 
flexible, andthey should study the law and standard procedure under the ministry of 
interior in order to enhance the opportunities of tax map and tax collection. 
 


