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ประวัตคิวามเปนมา 

 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

     เปนสวนราชการทีจ่ัดตั้งข้ึนใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิน่ โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี ้อาํนาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดไวดังนี้ 

 

อํานาจหนาที่ 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบรูณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ

ในการติดตามและประเมนิ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอาํนาจ หนาที่ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนบัสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญช ีและ การพัสดุขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชีว้ัดเพือ่เปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิน่และของกรม 
11. ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรอืตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
      ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดข้ึนในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพื่อใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารข้ึนในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  

 

วิสัยทัศนและพันธกิจ 

วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision) 

“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางย่ังยืน ” 

พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาต ิระดับจังหวัด

และตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจาก ภาคีเครือขาย 
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3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  

4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถพึ่งตนเองได 

5. พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับ
ดูแล อปท. 

6. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ใหไปสูเปาหมายของหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพฒันาและ
แกไขปญหาในทอง ถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

7. สงเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท. ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
8. สงเสริมสนับสนุนการพฒันาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 
9. สงเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปญหายาเสพติด 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ใหมีสมรรถนะสูง 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะและระบบการบริหาร
จัดการของ อปท. ในการพัฒนาประเทศ  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
คานิยม (Value) 

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พฒันาตนเองอยางตอเนื่อง 
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การบัญชีเก่ียวกับเงินสด 
 

 ความหมายของเงินสด 
เงินสดในความหมายของนักบัญชีน้ัน หมายถึง ธนบตัร เหรียญกษาปณ เหรียญที่ระลึก

ชนิดมีราคาและเอกสารทางการเงินตาง ๆ เชน 
– เช็คของธนาคาร (Cashier's Cheque) 
– ดราฟท (Demand Draft) 
– ธนาณัติหรือตัว๋แลกเงินทางไปรษณีย 
– เงินฝากธนาคารทุกประเภท (ทั้งที่ฝากเปนสกุลเงินบาทและสกุลเงินอ่ืน ๆ แต

ตองไมมีภาระผูกพันเปนประกันหนี้สินใด ๆ) 
สําหรับเอกสารทางการเงินที่ไมถือเปนเงินสด ไดแก 

– เช็คคืน (Cheque Returned) เพราะมีเงินในบัญชีไมพอจาย 
– เช็คลงวันทีล่วงหนา (Post Dated Cheque) 
– พันธบตัรรฐับาลไทย (Thai Government Bonds) และใบหุนทุนของบรษิัทอ่ืนที่

กิจการลงทนุซ้ือไว ใหถือเปนรายการเงนิลงทุนระยะสั้น ซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนอยางหนึ่ง หรือถือ
เปนรายการเงนิลงทุนระยะยาว ซ่ึงจัดเปนสินทรัพยอ่ืน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวตัถปุระสงคของกิจการวาจะถือ
เปนรายการใดดังกลาว ขางตน 

– เงินมัดจําตาง ๆ (Sundry Deposits) 
– ดวงตราไปรษณีย อากรแสตมป 
– เงินใหกูยืม เงินทดรองจาย หรือจายลวงหนาใหแกพนักงานของกิจการ 

 

 การควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสด 
เน่ืองจากเงินสดจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนที่เปลี่ยนมือไดงาย โอกาสที่จะเกิดการทุจริต

และสูญหายเปนไปไดงาย เพ่ือปองกันเหตุการณดังกลาวกิจการจึงจําเปนที่ตองมีการควบคุมภายใน
เก่ียวกับเงินสดไดดังน้ี :– 

1) ควรแบงแยกหนาที่พนักงานบันทกึบญัชแีละพนักงานรบั – รายจาย ออกจากกัน
เปนคนละคน 

2) เงินสดที่กิจการไดรับมาในแตละวันควรใหนําฝากธนาคารทุกวัน 
3) ใบเสร็จรับเงินตองมีเลขท่ีกํากับไวทุกฉบับ พรอมทั้งมีสมุดทะเบียนควบคุมการ

เบิกจายใบเสร็จรับเงินดวย 
4) เงินสดจายทุกรายการควรจายเปนเช็คส่ังจาย พรอมทั้งมีสมุดทะเบียนควบคุม

การจายเช็ค ยกเวนรายการจายเงินสดเล็ก ๆ นอย ๆ ควรจายออกเงินสดยอย 
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 สรุปขอควรจําเก่ียวกับระบบเงินสดยอย 
1) สมุดเงินสดยอย ในระบบเงินสดยอยไมถือเปนสมุดบันทึกรายการขั้นตน แตเปนเพียง

สมุดบันทึกชวยจําเทาน้ัน 
2) บัญชีเงินสดยอย ตามปกติจะมียอดคงที่เทากับตอนแรกเริ่มตั้งวงเงินสดยอย

เสมอ ยกเวนวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมหรือลดวงเงินสดยอยจากเดิม และรายการปรับปรุง ณ 
วันสิ้นงวดบัญชี โดยเขียนเปนรูปสมการไดวา 

วงเงินสดยอย  = เงินสดยอยคงเหลือในมือผูรักษาเงินสดยอย + เอกสารหลักฐาน 
ใบสําคัญเงินสดจายที่ยังไมนํามาขอเบิกเงินชดเชย 

3) ผูรักษาเงินสดยอย จะไมมีหนาที่บันทึกรายการบัญชีใด ๆ ทั้งสิ้น แตจะเปนหนาที่ของ
พนักงานการเงินหรือเหรัญญิก เปนผูบันทึกบัญชีฝายเดียวเทาน้ัน 

4) บัญชีเงินสดยอย จะถือเปนสวนหนึ่งของรายการเงินสดที่จะแสดงในงบดุล ณ วันสิน้งวด
บัญช ี
ตัวอยางที่ 1 บริษัท ฟาราม จํากัด ใชระบบใบสําคัญจาย ไดตั้งเงินสดยอย 2,000 บาท เม่ือ 1 พ.ย. 42 

พ.ย. 30 เงินสดยอยคงเหลือในมือ 724 บาท  โดยมีรายละเอียดคาใชจายดังน้ี :– 
คาบริจาค 120 บาท 
ซ้ือวัสดุสํานักงาน 452 บาท 
คาที่จอดรถ 244 บาท 
คาขนสงสินคาเขา 304 บาท 

และไดจายเชค็สําหรับการเบิกเงินชดเชยเงินสดยอย 
ธ.ค. 31 เงินสดยอยคงเหลือในมือ 124 บาท โดยมีรายละเอียด คาใชจายดังน้ี :– 

คาพาหนะ 480 บาท 
คาขนสงสินคา 170 บาท 
คาไปรษณีย 235 บาท 
ซ้ือวัสดุสํานักงาน 991 บาท 

ทางบริษัทไดตั้งวงเงินสดยอยเพ่ิมขึ้นเปน 3,000 บาท ไดจายเช็คสําหรับการเบิกเงินชดเชยและจํานวน
วงเงินสดยอยที่เพ่ิมขึ้น 

รายการวันที่ 1 พ.ย. 42 เม่ือตั้งวงเงินสดยอย บันทึกบัญชีโดย 
บันทกึผานสมุดทะเบียนใบสําคัญจาย 

เดบิท เงินสดยอย 2,000 
เครดิต ใบสําคัญจาย 2,000 

บันทึกผานสมุดทะเบียนจายเช็ค 
เดบิท ใบสําคัญจาย 2,000 

เครดิต เงินฝากธนาคาร 2,000 
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รายการวันที่ 30 พ.ย. 42 เม่ือผูรักษาเงินสดยอยมาขอเบิกเงินชดเชย บันทึกบญัชีโดย 
บันทึกผานสมุดทะเบียนใบสําคัญจาย 

เดบิท คาบริจาค 120 
เดบิท วัสดุสํานักงาน 452 
เดบิท คาที่จอดรถ 244 
 

 การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Reconciliation) 
การดําเนินธุรกิจของกิจการตาง ๆ ในยุคปจจุบันนั้น รายรับและรายจายทุกรายการโดย

สวนใหญมักจะผานระบบธนาคารพาณิชย ซ่ึงตามหลักในการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดนั้นมีอยูวา 
รายรับทุกรายการที่เปนเงินสดควรนําฝากธนาคารทันทีในวันน้ัน และการจายเงินทุกรายการควรเขียนเปน
เช็คสั่งจายเทาน้ัน โดยปกติการฝากเงินและการเขียนเช็คสั่งจายจะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาของการทําธุรกิจ  
กิจการจึงเปดบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน (Current Accounts) ไวกับธนาคารเพื่อใชเปนบัญชีที่
ผานรายการรายรับและรายจายของกิจการทุก ๆ วันสิ้นเดือน ธนาคารจะสงรายงานเกี่ยวกับการฝากเงิน
และถอนเงินมาใหกิจการทราบ เพ่ือใหกิจการตรวจสอบดูวารายการฝากเงินและถอนเงินในระหวางเดือน
น้ัน ธนาคารไดบันทึกไวถูกตองหรือไม รายงานนี้เรียกวา "ใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร" (Bank 
Statement) 

ในใบแจงยอดเงินฝากธนาคารจะแสดงรายละเอียดขอเท็จจริงใหกิจการทราบดังน้ี 
1) ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก ณ วันตนเดือน 
2) รายการนําฝากธนาคารระหวางเดือน 
3) รายการจายเงินตามเช็คส่ังจายระหวางเดือน 
4) รายการอ่ืนที่ธนาคารนํามาบวกหรือหักบญัชีเงินฝาก 
5) ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝาก ณ วันสิ้นเดือน 

โดยปกติแลวเม่ือกิจการไดรับใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของเงินฝาก
ธนาคารมักจะไมเทากับยอดคงเหลือ ตามสมุดบัญชีของกิจการ ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากฝายใดฝายหนึ่ง
บันทึกรายการลาชากวาอีกฝายหนึ่ง หรืออาจมีขอผิดพลาดในการบันทึกรายการ กิจการจึงจําเปนตอง
พิสูจนยอดเงินฝากธนาคารเพ่ือหาสาเหตุของขอแตกตางวาเกิดขึ้นเพราะเหตใุด 

ข้ันตอนในการคนหาขอแตกตาง ที่เปนสาเหตุทําใหยอดคงเหลือตามใบแจงยอดเงินฝาก
ธนาคารไมเทากับยอดคงเหลือตามสมุดบัญชีของกิจการ มีดังน้ี :– 

1) ตรวจสอบขอแตกตางในงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารของเดือนกอน กับใบแจง
ยอดเงินฝากธนาคาร และ/หรือสมุดบัญชีของกิจการของเดือนปจจุบันวา ไดบันทึกรายการไวในเดือน
ปจจุบันไดถูกตองตรงกันรายการใดที่ยังไมตรงกันใหบนัทึกเปนขอแตกตางของเดือนปจจุบัน 
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โจทยงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร 
 
 ขอ  1. การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารตามใบแจงยอดของธนาคารกระทบไปหายอดเงินฝากตามสมุด

บัญชีของ กิจการ (Bank to Book) 
 (1) ขอแตกตางทีมี่ผลใหยอดตามธนาคารสูงกวากิจการใหนํามาหัก 
 (2) ขอแตกตางทีมี่ผลใหยอดตามธนาคารต่ํากวากิจการใหนํามาบวก 
 (3) ขอแตกตางทีมี่ผลใหยอดตามธนาคารสูงกวากิจการใหนํามาบวก 
 (4) ขอ (1) และขอ (2) ถูกตอง 

 
 ขอ  2. เช็คคางจายเปนเช็คที่ผูรับยังไมไดนําไปขึ้นเงินที่ธนาคารฉะนั้นถาจะทําใหยอดตามใบแจงยอด

เทากับยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีของกิจการ การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากจะตอง 
 (1) หักออกจากยอดของสมุดบัญชีของกิจการ  
 (2) บวกเขาไปในยอดของสมุดบัญชีของกิจการ 
 (3) หักออกจากยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร  
 (4) ผิดทุกขอ 

 
ขอ  3. เงินฝากระหวางทางเปนเงินสดหรือเช็คที่นําฝาก ณ วันสิ้นเดือน แตธนาคารเขาบัญชใีหไมทัน
และจะเขาบัญชีในวันรุนขึ้นการทํายอดพิสูจนเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคารทาํใหเทากับยอดเงิน
ฝากตามสมุดบัญชีของกิจการ จะตอง 
 (1) หักออกจากใบแจงยอดเงินฝากธนาคาร  
 (2) บวกเขาไปในยอดเงินฝากตามใบแจงยอดของธนาคาร 
 (3) บวกเขาไปในยอดของสมุดบัญชีของกิจการ  
 (4) ถูกตองถกูขอ 

 
 ขอ  4. การพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร ตามสมุดบัญชีของกิจการกระทบไปหายอดเงินฝากตามใบแจง

ยอดของธนาคาร (Book to Bank) 
(1) ขอแตกตางทีมี่ผลทําใหยอดสมุดบัญชีของกิจการสูงกวาใหนํามาหัก 
(2) ขอแตกตางทีมี่ผลทําใหยอดสมุดบัญชีของกิจการต่ํากวาใหนํามาบวก 
(3) ขอแตกตางทีมี่ผลทําใหยอดสมุดบัญชีของกิจการสูงกวาใหนํามาบวก 
(4) ขอ (1) และขอ (2) ถูกตอง 
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สรุปขั้นตอนการบันทึกบัญชีในระบบใบสําคัญจาย  
1) รายการซื้อสินคา ทรัพยสิน หรือคาใชจายใดที่เกิดขึ้นแตยังไมไดสั่งจายเช็ค

ชําระทันที จะบันทึกรายการขั้นตนในทะเบียนใบสําคัญจาย 
2) รายการซื้อสินคา ทรัพยสิน หรือคาใชจายใดที่เกิดขึ้น และสั่งจายเช็คชําระทันท ี

จะบันทึกรายการขั้นตนในทะเบียนใบสําคัญจายและทะเบียนจายเชค็) 
3) รายการซื้อสินคา ทรัพยสนิ หรือคาใชจายใดที่ไดมีการจัดทําใบสําคัญจายไว

แลว (กรณีคางจาย) เม่ือมาส่ังจายเช็ค ชาํระจะบันทึกรายการขั้นตนในทะเบียนจายเช็ค 
4) รายการที่ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาด การสงคืนสินคา การจายชําระเปนตั๋วเงิน

จาย และการจายชําระหน้ีเพียงบางสวนโดยการลดจํานวนเงินหรือยกเลิกใบสําคัญจายฉบับเดิม จะบันทึก
รายการขั้นตนในสมุดรายวันทั่วไป 

 
ใบสําคัญคางจาย 

ในวันสิ้นเดือนของทุกเดือนหรือ ณ วันสิ้นงวดบัญชี พนักงานบัญชีจะทํายอดสรุปวา
กิจการมีหน้ีสินคงคางแกใครบาง เปนจํานวนเทาใด ซ่ึงจะปรากฏเปนยอดคงเหลือในบัญชใีบสําคัญจาย 
และจะตองเทากับยอดรวมของใบสําคัญจายทุกฉบับทีอ่ยูในแฟมใบสําคัญที่ยังไมไดจาย 
ตัวอยางที่ 1 1 พ.ย. 42 มีใบสําคัญคางจายคงเหลือยกมา ดังน้ี 

เลขที ่ ผูรับเงิน จํานวนเงิน เง่ือนไข 
395 บ. เบสท จํากัด 30,000 2/10,  n/30 
467 บ. รัตนธุรกิจ จํากัด 14,800 2/10,  n/30 
928 บ. ศักยภาพ จํากัด 42,500 3/15,  n/45 
รายการคาระหวางเดือน พ.ย. มีดังน้ี 
พ.ย. 5 ซ้ือสินคาจาก บ. สมบูรณ จํากัด 56,000 บาท เง่ือนไข 1/10, n/30 
 8 จายเช็คให บ. รัตนธุรกิจ จํากัด ภายในกําหนดเวลาไดสวนลด 
 10 จายเช็คให บ.สมบูรณ จํากัด 
 14 ซ้ือวัสดุสํานักงานจากรานกรุงสยาม 3,800 บาท 
 20 จายเช็คให บ.เบสท จํากัด และ บ.ศักยภาพ จํากัด 
 25 จายเช็คให บ.ดีจริงประกันภัย  จํากัด 6,000 บาท 
รายการวันที่ 5 พ.ย. 42 

บันทึกผานสมุดทะเบียนใบสําคัญจาย 
เดบิท ซ้ือ 56,000 

เครดิต ใบสําคัญจาย 56,000 
-----------------------------  
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บัญชีเดีย่ว 

 
ในธุรกิจขนาดเล็กที่มีลักษณะเปนเจาของกิจการคนเดียว โดยสวนมากมักจะไมเห็น

ความสําคัญหรือไมมีความสามารถ ในการบันทึกรายการบัญชีใหถูกตองตามระบบบัญชีคูได เหตุน้ีเอง 
ธุรกิจขนาดเล็กเหลาน้ีจึงมักนิยมบันทึกรายการบัญชีเฉพาะบัญชีที่ตนเห็นความสําคัญเทาน้ัน ซ่ึงถือวา
เปนการบันทึกบัญชีที่ไมสมบูรณตามหลักการบัญชีคู เราเรียกการบันทึกบัญชีน้ีวา "บัญชีเด่ียว" 

ในระบบบัญชคีูทุก ๆ รายการคาจะตองบันทึกลงในบญัชี 2 บัญชี และบันทกึบญัชี 2 
ดาน เสมอ คือ ดาน Dr. บัญชีหน่ึง และดาน Cr. บัญชีหน่ึง ดวยจํานวนเงินที่เทากัน โดยจะบันทึกลงใน
สมุดรายวันการขั้นตนกอนจากน้ันจึงผานรายการไปยงับัญชีแยกประเภท แตในระบบบัญชีเด่ียวจะเปน
การบันทึกรายการเพียงบางบัญชี ลงในสมุดรายการขั้นตนบางเลมเทาน้ันโดยไมมีการผานรายการไปยัง
บัญชีแยกประเภท 
 

สมุดบัญชีที่ใชในระบบบัญชีเด่ียว ไดแก 
1) สมุดเงินสด ใชบันทึกรายการรับ – จายเงินสด 
2) สมุดรายวันเฉพาะ อาจจะใชสมุดรายวันซ้ือเพ่ือบันทึกรายการซื้อสินคาเปนเงินเชือ่ 

และสมุดรายวนัขายเพ่ือบันทึกรายการขายสินคาเปนเงินเชื่อ โดยจะผานรายการไปเฉพาะบญัชเีจาหน้ีและ
ลูกหน้ีเทาน้ันแตไมผานรายการไปยังบัญชีซ้ือและบญัช ีขาย 

3) สมุดบัญชีแยกประเภท จะมีเฉพาะบัญชลีูกหน้ีและบัญชีเจาหน้ี 
 

การคํานวณหาผลกําไร (ขาดทุน) ตามระบบบัญชีเด่ียว มีอยูดวยกัน 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 วิธีเปรียบเทียบทุน (The Comparative Method) 
วิธีคํานวณไดจากการเปรียบเทียบตนทุนปกับทุนปลายป แลวนําผลตางของทุนมา

ปรับปรุงกับรายการที่ไมไดเกิดขึ้นจากการคาตามปกติ อันไดแก 
ก. การลงทุนเพ่ิมระหวางป 
ข. การลดทุนและการถอนเงินไปใชสวนตวั 
ค. รายจายที่ตองจายใหแกเจาของกิจการแตยังไมไดจาย เชน เงินเดือน หุนสวน 

ดอกเบี้ย เงินทุน โบนัสจาย และผลประโยชนอ่ืน ๆ เปนตน 
ง. รายไดซ่ึงกิจการจะตองไดรับจากเจาของกิจการ แตกิจการยังไมไดรับ เชน 

ดอกเบี้ย – เงินถอน เปนตน 
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การวิเคราะหรายการคา 
 

การดําเนินธุรกิจในแตละวนัยอมมีผลทําให สินทรัพย  หน้ีสิน  และสวนของเจาของ
เปลี่ยนแปลงไป  เชน  กิจการขายสินคาไปเปนเงินสด  มีผลทําใหสินทรัพยที่เปนเงินสดเพ่ิมขึ้น  และ
สินทรัพยที่เปนสินคาลดลง  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการที่กอใหเกิดผลกระทบเชนน้ี  เรยีกวา  
“รายการคา”  (Business  Transaction) 
 

 เดบิต และ เครดิต  หมายถึง 
ศัพททางบญัชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบญัชี  รายการคาที่เกิดขึ้นทกุรายการจะมี

ผลกระทบตอบัญชีสองบัญชี  หรือมากกวาน้ันเสมอ  เชน 
เดบิต  “Debit”  (Dr)  หมายถึง  ดานซายของบัญชีซ่ึงใชบันทึกสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้น  และ

หน้ีสินกับสวนของเจาของที่ลดลง  รายการบัญชีทีบ่ันทกึทางดานซาย  เรียกวา  รายการเดบิต 
เครดิต  “Credit” (Cr)  หมายถึง  ดานขวาของบัญชีซ่ึงใชบันทึกสินทรัพยที่ลดลง  และ

หน้ีสินและสวนของเจาของที่เพ่ิมขึ้น  รายการบัญชีทีบ่นัทึกทางดานขวา  เรียกวา  รายการเครดิต 
ผลตางระหวางจํานวนเงินทางดานเดบิต (ดานซาย)  และจํานวนเงินทางดานเครดิต  

(ดานขวา)  เรยีกวา  ยอดคงเหลือ 
ถาจํานวนเงินทางดานเดบิต  สูงกวา  เครดิต  เรียกวา  ยอดคงเหลือเดบิต (Debit Balance) 
ถาจํานวนเงินทางดานเครดิต  สูงกวา  เดบิต  เรียกวา  ยอดคงเหลือเครดิต  (Credit Balance) 
 
จากสมการบัญช ี สินทรัพย  =  หน้ีสิน + ทุน 

กลาวคือ  ในการบันทึกบญัชีถือวา  สินทรัพย  อยูดานซาย  คือ  เดบิต  และหนีส้ินบวกทุนอยูดานขวา  
คือ  เครดิต  ถาผลของรายการทําใหเพ่ิมขึ้น  ก็จะบันทกึใหเพ่ิมขึ้นตามดานที่อยู  ถาผลของรายการทํา
ใหลดลง  ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ยู  ทั้งน้ี  ไมวาจะเปนสินทรัพย  หน้ีสิน  หรือทุน 
 
เดบิต    สินทรัพย   เครดิต  เดบิต    หน้ีสิน    เครดิต   เดบิต     ทุน    
เครดิต 
เพ่ิม      +           ลด     –  ลด   –       เพ่ิม      +   ลด    –      เพ่ิม      + 
 
 
สรุปสมการบัญชีไดดังน้ี  : 
สินทรัพย  =  หน้ีสิน  +  ทุน  +  รายได  –  คาใชจาย    หรือ 
สินทรัพย+คาใชจาย =  หน้ีสิน  +  ทุน  +  รายได 
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ผังบัญชี  (Chart of Account) 
เพ่ือใหการจัดทําบัญชีสะดวกและงายขึ้น  จึงมีการแบงหมวดหมูบัญชีออกเปน 5 หมวด

ใหญๆ คือ 
1. หมวดสินทรัพย  (Assets) 
2. หมวดหนี้สิน  (Liabilities) 
3. หมวดทุน   (Capital) 
4. หมวดรายได  (Revenues) 
5. หมวดคาใชจาย  (Expenses) 

หมวดสินทรัพย เลขทีบ่ัญชขีึ้นตนดวย เลข  1 
หมวดหนี้สิน “ เลข  2 
หมวดทุน “ เลข  3 
หมวดรายได “ เลข  4 
หมวดคาใชจาย “ เลข  5 

จากการแบงหมวดหมูดังกลาว  ยงัมีการแบงยอยลงไปอีก  ดังน้ี 
ผังบัญชีและรหัสบัญชี  (เลขที่บัญช)ี 
เลขทีบ่ัญช ี ชื่อบัญช ี
100 สินทรัพย 
110 สินทรัพยหมุนเวียน 
111 เงินสด 

121 ลูกหน้ี 
131 สินคา 
141 คาใชจายลวงหนา 

160 สินทรัพยถาวร 
161 ที่ดิน 
162 อาคาร 
163 อุปกรณ 
164 เคร่ืองจักร 
165 รถยนต 

170 สินทรัพยอ่ืน ๆ 
171 เงินมัดจํา 

200 หน้ีสิน 
210 หน้ีสินหมุนเวียน 
211 เจาหน้ี 
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221 คาใชจายคางจาย 
260 หน้ีสินระยะยาว 

261 เงินกูระยะยาว 
                          300 สวนของเจาของ (ทุน) 

301 ทุนเรือนหุน 
302 กําไรสะสม 
303 เงินปนผล 

400 รายได 
401 ขาย 
402 ดอกเบี้ยรับ 
403 รายไดอ่ืน ๆ  

500 คาใชจาย 
501 ตนทุนขาย 

502 เงินเดือน 
503 คาเชา 
504 คานํ้าประปา 
505 คาไฟฟา 

 
ตัวอยางการบนัทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภทของรานพิชิตซักรีด 
1. นายอวน  นําเงินสดมาลงทุน  25,000  บาท 

บัญชีที่เก่ียวของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Dr.  เพ่ิม  + 25,000   บาท  และ 
 บัญชีทุน–นายอวน Cr.  เพ่ิม  + 25,000   บาท 
Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีทุน–นายอวน Cr. 
(1)         25,000    (1)         25,000 
     
2. จายเงินสดซื้อของใชสิ้นเปลอืง   3,000  บาท 

บัญชีที่เก่ียวของ  คือ เงินสด    (สินทรัพย) Cr.  ลด    – 3,000   บาท   และ 
วัสดุสํานักงาน  (สินทรัพย) Dr.  เพ่ิม  + 3,000   บาท 

Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชวีัสดุสํานักงาน Cr. 
(1)         25,000 (2)           3,000  (2)           3,000  
     
 
3. ซ้ืออุปกรณซักรีดเปนเงินเชื่อ  14,000  บาท 

บัญชีที่เก่ียวของ  คือ อุปกรณสํานักงาน  (สินทรพัย) Dr.  เพ่ิม  + 14,000   บาท  และ 



16 
 

เจาหน้ี   (หน้ีสิน) Cr.  เพ่ิม  + 14,000   บาท 
Dr. บัญชีอุปกรณสํานักงาน Cr. Dr. บัญชีเจาหน้ี Cr. 
(3)         14,000    (3)         14,000 
     
4. รับเงินสดเปนคาซักรีด   6,200  บาท 

บัญชีที่เก่ียวของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Dr.  เพ่ิม  + 6,200    บาท  และ 
รายไดคาซักรีด Cr.  เพ่ิม  + 6,200    บาท 

Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. รายไดคาซักรีด Cr. 
(1)         25,000 (2)           3,000   (4)          6,200 
(4)           6,200     
 
5. จายเงินเดือน  คาเชา  คานํ้า-คาไฟ  รวม  3,780   บาท 

บัญชีที่เก่ียวของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Cr.  ลด    –  3,780   บาท 
บัญชีเงินเดือน คาเชา คานํ้า–คาไฟ Dr.  เพ่ิม   + 3,780 

Dr. บัญชีเงินสด Cr. Dr. บัญชีเงินเดือน Cr. 
(1)         25,000 (2)           3,000  (5)           1,500  
(4)           6,200 (5)           3,780    

Dr. คาเชา Cr. 
   (5)           2,000  
     

Dr. คานํ้า–คาไฟ Cr. 
  

 
 (5)              280  

6. จายชําระหนี้  3,000  บาท 
บัญชีที่เก่ียวของ  คือ เงินสด  (สินทรัพย) Cr.  ลด   – 3,000    บาท   และ 

เจาหน้ี  (หน้ีสิน) Dr.  ลด   – 3,000   บาท 
Dr. บัญชวีัสดุสํานักงาน Cr. Dr. เจาหน้ี Cr. 
(1)         25,000 (2)           3,000   (3)         14,000 
(4)           6,200 3,780 

3,000 
  

(6)           3,000 
 

 
 
7. ตรวจนับของใชสิ้นเปลือง คงเหลือ  1,400  บาท 

บัญชีที่เก่ียวของ  คือ วัสดุสํานักงาน   (สินทรัพย) Cr.  ลด    –  1,600   บาท   และ 
วัสดุสํานักงานใชไป  (คาใชจาย) Dr.  เพ่ิม   + 1,600   บาท 
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สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเตมิ 
 
           "จังหวัด" หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน 
           "อําเภอ" หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และใหหมายความรวมถึงกิ่งอําเภอดวย 
           "ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด" หมายความวา ขาราชการท่ี
ปฏิบัติกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดและไดรับเงินเดือนโดยมีอัตราเงินเดือนและ
ตําแหนงในงบประมาณที่องคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดขึ้น 
           "ราชการสวนทองถิ่นอ่ืน" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการ
บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น นอกจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
           "ขอบัญญัติ" หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
           "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
         สภาองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนอกจากตองมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นแลว จะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหาร
ทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญา หรือกิจการที่กระทํากับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละ
จังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง จังหวัด
ใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดย่ีสิบ
ส่ีคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 
การจัดตั้งเทศบาล 
 เมื่อมีการจัดตั้ ง เทศบาลขึ้น  จะตองมีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีภายใน45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให 
“ปลัดองคการบริหารสวนตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการ
ชั่วคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 
คนข้ึนไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 
 สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียง
ใหลาออก 
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สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
และแกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ฉบับที่ใชในปจจุบันเปน

ฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซึ่งในฉบับแกไขฉบับที่ 6 นี้ มีเหตุผลในการประกาศใช พ.ร.บ.นี้คือ โดยท่ี พ.ร.บ.
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวะใน
ปจจุบัน เปนการกําจัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ฉบับแกไข
เพิ่มเติมฉบับนี้    มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการและนายกอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 สภาตําบล 
 สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวยสมาชิก ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และ
แพทยประจําตําบล และสมาชิกท่ีไดรับเลือกตั้งจากราษฎร หมูบานละหนึ่งคน 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 1. มีชื่อในทะเบียนบานที่สมัครไมนอยกวา 1 ป 
 2. ไมมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเปนผูที่ถูกพนจากตําแหนงเพราะมีสวนไดเสียใน
สัญญาหรือกิจการที่กระทํากับตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึง 5 ป นับถึงวัน
สมัคร 
 นายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ซึ่งสมาชิกจะมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละ 4 ป  
 

สมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ยุบสภา 
 4. มีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในสัญญากับสภาตําบลที่ตนอยู 
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สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

 
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจดัตั้ง 

“พนักงานสวนทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา 
และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของ
ขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถิ่น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวดั 
องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดนั้น 

ซึ่งผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปน
เพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการ
กําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 
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(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
การบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการ
จัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงาน บุคคลขององคการบริหารสวน
จังหวัด 

มีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ 
(3) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(4) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง 
(6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(7) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 

 
 การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกันคณะหนึ่ง
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับ เทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดนั้น ประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัด นั้น ซึ่ง

ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อ
ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนด
สวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้ 
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสอง

คน 


