
~ 1 ~ 
 

 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
 
สวนท่ี 1 ความรูเกี่ยวกบัโครงสราง อํานาจหนาท่ี และภารกจิของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและกระทรวงมหาดไทย 
ประวัติความเปนมากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น      5 
อํานาจหนาท่ี           5 
วิสัยทัศน (Vision)          6 
คานิยม (Value)           6 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission)      7 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)        7 
แผนท่ียุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น      8 
โครงสรางการบริหารงาน          9 
ความรูเกี่ยวกบักระทรวงมหาดไทย        11 
 

สวนท่ี 2 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครองและการบริหาร
ราชการ 

ความรูการเมอืงการปกครอง            25 
การบริหารราชการ          33 
 

สวนท่ี 3 ความรูเกี่ยวกบัสภาพแวดลอม สภาพการณปจจบุนั
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  และเทคโนโลยีของประเทศไทยและ

ตางประเทศ 
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนและยุทธศาสตรประเทศ     42 
แนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร        42 
ยุทธศาสตรประเทศ          43 
ประเด็นเรงดวนท่ีตองเรงดําเนินการกอนการเขาสูประชาคมอาเซียน     44 
สภาพแวดลอม และสภาพการณปจจุบัน        55 
ความรูดานเทคโนโลยีของไทยและตางประเทศ       59 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11      66 
เศรษฐกิจพอเพียง          70 
สังคม             77 
การเมือง           78 
ความรูเกี่ยวกบัอาเซียน          85 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559)    98 
  

สวนท่ี 4 ความรูเกี่ยวกบักฎหมายท่ีใชในการปฏิบตัิราชการ 
สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553  107 
พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2558   115 
สรุป พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ.2557  165 
สรุป พระราชบัญญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539     177 
สรุป พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552  180 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552     186 
สรุป พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537 และแกไขถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 199 
สรุป พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  

แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549       206 
สรุป พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   210 



~ 3 ~ 
 

สรุป ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    216 
สรุป ระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544     231 
ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2554 241 
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551  256 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552 276 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549  347 
 

สวนท่ี 5 ความรูพืน้ฐานเฉพาะตําแหนง 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น         356 
องคกรในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น        358 
แนวคิดหลักในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น       359 
ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันา       362 
การบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น         377 
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น       387 
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล        399 
การเงินการคลังทองถิ่น          401 
แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได      403 
วิธีการงบประมาณของทองถิ่น         407 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 4 ~ 
 

ความรูเกี่ยวกับโครงสราง อํานาจหนาที่ และภารกิจของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นและกระทรวงมหาดไทย 

 
ประวัติความเปนมากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งนี้ อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ 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 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวชีว้ัดเพือ่เปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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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  
 
วิสัยทัศน (Vision) 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Vision) 

“เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัต ิงาน
ตามอํานาจหนาที่ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชน” 

“To be the main organization responsible for enhancing the efficiency of local 
administrative organizations in performing their duties in accordance with the good 
governance principle for the benefit of the people.”  
 
คานิยม (Value) 

“ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุงเนนบริการใหคําปรึกษา พฒันาตนเองอยางตอเนื่อง” 
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พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (Mission) 
1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมี ความทนัสมัย มี

ขีดสมรรถนะสูง และพฒันาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
2. นํานวัตกรรมมาใชและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการ ของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
3. สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
4. ใหคําแนะนําปรึกษา (Consult) ประสานและสนับสนนุ (Facilitate) การบริหารจัดการและ 

การใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตหลักธรรมาภิ บาล 

5. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และ นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใช 
 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) 
ปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดปฏิบัติภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็น 
ดังนี้ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหมี
สมรรถนะสูง 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหตอบสนองความตองการของประชาชน 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหมีอิสระและพึ่งพาตนเองได 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : เพิ่มประสทิธิภาพการใหบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการพัฒนาประเทศ 
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ความรูดานวิชาการเมอืง การปกครองและการบริหารราชการ 
 

ความรูการเมืองการปกครอง 
 
การเมือง (Politics) หมายถึง เรื่องเกี่ยวกับการแขงขันเพื่อแสวงหาอํานาจ หรือ

เรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาอํานาจ ซึง่สงผลกระทบตอสังคมท้ังสังคมหรือสวนใหญของสังคม 
การปกครอง (Government) หมายถึง  เรื่องเกี่ยวกับการบริหารวางระเบียบ

กฎเกณฑสําหรับสังคม เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข หรือเพื่อใหเกิดการบําบัดทุกขบํารุงสุข 
การเมืองและการปกครอง มีความหมายในทางรัฐศาสตรดังนี้  “การเมือง”  คือ  

กิจกรรมทางสังคมที่มีจดุมุงหมายเพื่อเขาไปกําหนดทิศทางการปกครองหรือทิศทางการ
ทํางานของรัฐ  สวน  “การปกครอง”  คือ  การใชอํานาจของรัฐที่กระทําตอสังคมหรือการใช
อํานาจรัฐเหนือสังคม  หรือเปนการใชอํานาจรัฐเพื่อจัดระเบยีบและควบคุมสังคม 
 การเมืองและการปกครองจะมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน เพราะการปกครอง
จําเปนจะตองอาศัยอํานาจ คือการเมืองจึงจะสามารถดําเนินการไดสําเร็จ ดังนั้นการศึกษา
เรื่องการเมืองการปกครองจึงหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับองคกรทีใ่ชอํานาจและระเบียบ
กฎเกณฑการบริหาร 

 อํานาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อํานาจเด็ดขาดและเต็มที่ที่จะบัญญัติ 
บังคับ และตัดสินกฎหมายสําหรับประชาชนภายในอาณาเขตของรัฐ เปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ ประเทศที่เปนเอกราชจะตองมีอธิปไตยเปนของตนเอง คือ สามารถที่จะ
ดําเนินกิจการภายในหรือภายนอกประเทศไดโดยอิสระไมถูกบังคับควบคุม หรือแทรกแซง
โดยประเทศอื่น 

     อํานาจอธิปไตยมี 3 ประการ  คือ 
 1.อํานาจนิตบิัญญตัิ  คือ อํานาจในการออกกฎหมาย 
 2.อํานาจบรหิาร      คือ อํานาจในการนํากฎหมายไปบังคับใช 
 3.อํานาจตุลาการ    คือ อํานาจในการตัดสินคดีตามกฎหมาย 
 
  รูปแบบการปกครอง 

เพลโต  Plato) และอริสโตเติล (Aristotle) ปรมาจารยทางทฤษฎีการเมือง
ชาวกรีก ไดแบงรูปแบบการปกครองโดยพิจารณาจากจํานวนผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตยได
ดังนี้ 
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1.การปกครองโดยคน ๆ เดียว หรือ “เผด็จการ” หมายถึง ระบบการ
ปกครองที่คนๆ เดียวมีอํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเหนือบุคคลทั้งหลายโดยเด็ดขาด  
ซึ่งประชาชนไมสามารถควบคุมและถอดถอนผูปกครองได  โดยในระยะแรกมักมีรูปการ
ปกครองเปนแบบราชาธิปไตย  (Monarchy)  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อประชาชน  แตตอมามักจะ
แปรเปล่ียนเปน ทุชนาธิปไตย หรือ  ทรราช  (Tyranny)  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อผูปกครอง 

2.การปกครองโดยคณะบุคคล  หรือ  “เผด็จการโดยคณะบุคคล”  
หมายถึง  ระบบการปกครองที่บุคคลคณะหนึ่งสามารถวางหรือกําหนดกฎเกณฑการบริหาร
ประเทศไดตามท่ีกลุมของตนปรารถนา ซึ่งหากมีจุดมุงหมายเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับ
ราษฎรก็จะเปนรูปการปกครองแแบอภิชนาธิปไตย (Aristocracy) แตหากมีจุดมุงหมายเพื่อ
ประโยชนสุขของพรรคพวกก็จะเปนรูปการปกครองแบบคณาธิปไตย (Oligrachy) 

3.การปกครองโดยคนทั้งหมดหรือเสียงสวนใหญ  หมายถึง  ระบบการ
ปกครองที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ไดแก รูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อประชาชนแตหากมีจุดมุงหมายเพื่อ
ผูปกครอง รูปแบบการปกครองก็จะแปรเปล่ียนเปนการปกครองโดยฝูงชน (Mob–rule) ซึ่งมี
สภาพใกลเคียงกับอนาอธิปไตย (Anarchy) คือ สภาพแหงการไมมีรัฐบาลหรือไมมีกฎหมาย 
และสังคมมีแตความระส่ําระสาย ไมมีความสงบสุข 
 
   ลักษณะการใชอํานาจ 

โดยทัว่ไปอาจแบงลักษณะการใชอํานาจออกเปน 3 ระดับ คือ 
1.เบ็ดเสร็จหรือควบคุมถวนทั่ว (Totalitarianism) คือ การท่ีรัฐบาลหรือ

ผูปกครองใชอํานาจควบคุมประชาชนอยางเครงครัดในทุกดาน ทั้งเสรีภาพทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม เชน รัฐบาลฟาสซิสตและคอมมิวนิสต 

   2.อํานาจนิยม  (Authoritarianism) คือ การท่ีรัฐบาลใหเสรีภาพแกประชาชน
พอสมควรโดยเฉพาะเสรีภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคม  แตจะไมยอมใหเสรีภาพทางการ
เมือง เชน รัฐบาลทหารของไทยในอดีต เปนตน 

3. อิสระนิยมหรือเสรีนิยม (Liberalism) คือ การท่ีรัฐบาลพยายามใชอํานาจ
ในการปกครองนอยที่สุด ปลอยใหประชาชนมีเสรีภาพอยางกวางขวาง โดยรัฐบาลจะเขา
ควบคุมหรือรักษากฎเกณฑเฉพาะสวนที่จําเปนเทานั้น เชน รัฐบาลของประเทศเสรี
ประชาธิปไตยตาง ๆ 
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  นอกจากนี้แลว ยังมีลักษณะการใชอํานาจแบบอื่น ๆ อีก เชน รัฐบาล
สมบูรณาญาสิทธิราชยจะมีลักษณะการใชอํานาจแบบนายปกครองบาวหรือเจาปกครองขา, 
รัฐบาลสมบูรณาญาสิทธิราชยในสมัยสุโขทัยมีลักษณะการใชอํานาจแบบบิดาปกครองบุตร 
เปนตน 
   
  ลัทธิหรืออุดมการณ 

ลัทธิหรืออุดมการณ หมายถึง ความเช่ือถือหรือจุดมุงหมายในการ
ปกครอง 

ลัทธิสําคัญ ๆ ที่เปนเปาหมายหรืออุดมการณในการปกครอง มีดังนี ้
1.ลัทธิฟาสซิสตและคอมมิวนิสต  มักบันดาลใหรูปการปกครองเปนแบบ

เผด็จการโดยคณะบุคคล และมีลักษณะการใชอํานาจเปนแบบเบ็ดเสร็จ 
     ลัทธิคอมมิวนิสต เปนลัทธิที่เคยทําใหเกิดสงครามประชาชนในประเทศไทย 
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2507–2526 โดยพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย ไดจัดตั้งกอง
กําลังติดอาวุธข้ึน  และเรียกตัวเองวากองทัพปลดแอกประชาชนแหงประเทศไทย ทําการ
ตอสูกับฝายรัฐบาล 

2.ลิทธิสังคมนิยม เปนลัทธิทางเศรษฐกิจที่รัฐเขาควบคมุเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ โดยรูปการปกครองอาจจะเปนประชาธปิไตยหรือเผด็จการก็ได 
      3.ลัทธิเสรีนิยม  จะมีรูปการปกครองเปนแบบประชาธปิไตย และมลัีกษณะ
การใชอํานาจแบบอิสระนิยม 

4.ลัทธิเทวสิทธิ์ เปนลัทธิที่เปนรากฐานการปกครองของไทยในอดีตกอนการ
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งความเชื่อในลัทธินี้เปนผลใหประชาชนยอมอยู
ภายใตอํานาจเด็ดขาดของกษัตริยยอมรับวากษัตริยเปนเสมือนสมมุติเทพ ไดรับมอบอํานาจ
มาจากสวรรค ประชาชนไมมีสิทธิตอตานหรือโตแยงตองยอมรับความเปน “ไพรฟาขา
แผนดิน” ชีวิตความเปนอยูของประชาชนขึ้นอยูกับการกําหนดของผูปกครอง  

5.ลัทธิชาตินิยม ซึ่งเนนในเรื่องความมั่นคงของชาติ เปนอุดมการณหรือเปน
ลัทธิที่ครอบงําบรรยากาศการเมืองไทยในระยะแรก ๆ  หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 โดยจะเห็นไดจากการปฎิวัติรัฐประหารที่เกิดข้ึนแตละครั้งมักจะอางสาเหตุ
ประการหนึ่งวา  มีภัยคุกคามความสงบเรียบรอยของบานเมืองหรือมีภัยคุกคามความมั่นคง
ของชาติ สงผลใหรูปการปกครองเปนแบบเผด็จการ และมีลักษณะการใชอํานาจเปนแบบ
อํานาจนิยม  
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  อุดมการณประชาธิปไตย 
อุดมการณประชาธิปไตยจะเนนในเรือ่งสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคควบคูกนั

ไป 
สิทธิเสรีภาพ 

 สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมหรือความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ  ได
โดยชอบธรรม โดยอํานาจอื่นแมกระท่ังอํานาจของรัฐจะกาวกายในสิทธิของบุคคลไมได 
 เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระในการกระทําการใด ๆ  ไดตามปรารถนา แตมี
ขอบเขตจํากัดวา การกระทํานั้น ๆ จะตองไมละเมิดกฎหมายหรือไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 

สิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธปิไตยจําแนกไดดังนี้ 
 1.เสรีภาพในการพูด การพิมพ และการโฆษณา โดยรัฐประชาธิปไตยจะ
อนุญาตใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แตตองไมหยาบคายลามก หมิ่นประมาท หรือ
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น 
 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้มีคาสูงมาก เพราะเชื่อวา หากยอมใหทุกฝาย
ไดแสดงความคิดเห็นอยางเสรีแลว การขัดแยงกันอยางรุนแรงจะไมเกิดข้ึน 
 2.เสรีภาพในการนับถือศาสนา  คนทุกคนยอมมีสิทธิโดยสมบูรณที่จะเลือกนับ
ถือหรือศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แตบุคคลก็ไมสามารถที่จะปฏิเสธกฎหมายของรัฐซึ่ง
ขัดแยงกับหลักการทางศาสนาของเขา 
 แตในบางประเทศที่เคารพเสรีภาพสูงมาก เชน สหรัฐอเมริกา การหลีกเล่ียง
กฎหมายของประเทศเพราะขัดกับหลักการทางศาสนา ไดรับการยอมรับวาเปนการกระทําท่ี
ไมผิดกฎหมาย จึงไมตองรับโทษแตประการใด 
 3.เสรีภาพในการสมาคมหรือรวมกลุม โดยตองอยูภายใตกฎเกณฑแหง
กฎหมาย และไมเปนอันตรายหรือไมเปนอุปสรรคตอผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม 
ตราบเทาที่การกระทํานั้นเปนไปอยางสันติและไมเกินเลยขอบเขตแหงกฎหมาย 
 4.สิทธิในทรัพยสิน  คนทุกคนมีสิทธิที่จะมีทรัพยสมบัติเปนของตนเอง รัฐ
จะตองทําหนาที่ปองกันภัยอันอาจจะเกิดตอทรัพยสินของประชาชนภายในรัฐ 
 5.สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย   บุคคลจะตองไมถูกลงโทษถึงแก
ชีวิต เสียอิสรภาพ หรือเสียทรัพยสินโดยปราศจากการพิจารณาตามกระบวนการแหง
กฎหมาย 
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 6.สิทธิสวนบุคคล สิทธิมูลฐานที่ถือเปนสิทธิสวนบุคคล เชน เสรีภาพในรางกาย 
การเลือกประกอบอาชีพ การสมรส การหยาราง ฯลฯ โดยบุคคลทุกคนยอมมีเสรีภาพตราบ
เทาที่ไมขัดตอกฎหมาย 
 

 ความเสมอภาค 
 ความเสมอภาคในระบอบประชาธิปไตยจําแนกออกได 5 ประการ คือ 

 1.ความเสมอภาคทางการเมือง  ไดแก  การท่ีบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะเขารวมใน
กิจกรรม การเมืองเทา ๆ กัน เชน การออกเสียงเลือกตั้งเมื่ออายุถึงเกณฑ เสียงของแตละคน
นับคาเทากัน เปนตน 
 2.ความเสมอภาคตอการปฏิบัติของกฎหมาย  หมายถึง บุคคลจะไดรับการ
คุมครองจากกฎหมายโดยเทาเทียมกัน การกระทําความผิด การลงโทษ และการไดรับเหตุ
อันควรปราณีจะตองใชกฎหมายเดียวกัน 

3.ความเสมอภาคในโอกาส คนทุกคนจะตองไดรับโอกาสที่จะใชความสามารถ
ของเขาในการศึกษา การประกอบธุรกิจการงาน และการแสวงหาความเจริญกาวหนาหรือ
เล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทัดเทียมกัน 

4.ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ  มิไดหมายถึงการท่ีคนทุกคนจะตองมีรายได
เทาเทียมกันแตหมายถึงสภาพความใกลเคียงกันในฐานะทางเศรษฐกิจ โดยจะตอง 

1) มีการกระจายรายไดที่เปนธรรม เพื่อมิใหเกิดชองวางระหวางชน
ชั้นมากนัก เชน การเก็บภาษีในอัตรากาวหนา เปนตน 

2) บุคคลควรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจพอสมควร คือ มีรายได
เพียงพอในการดํารงชีพ เชน การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา การใหสิทธิคนยากจนรับการ
รักษาพยาบาลฟรี หรือนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค และสวัสดิการตาง ๆ  เปนตน 

5. ความเสมอภาคทางสังคม คนทุกคนจะตองไดรับการเคารพวา ความ
เปนคนนั้นมีศักด์ิศรีเทาเทียมกัน ในฐานะของความเปนมนุษยเหมือนกัน 
 
  การปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ระบอบประชาธิปไตย  (Democracy)  หมายถึง  ระบบการปกครองที่ประชาชน
เปนใหญ  ดังนั้นการปกครองที่เปนประชาธิปไตย  คือ  รูปการปกครองที่ยึดถืออํานาจ
อธิปไตยเปนของปวงชน 
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 ประเทศที่เปนประชาธิปไตยนั้นจําเปนตองมีรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเปน
กฎหมายหลักหรือเปนกติกาท่ีกําหนดแนวทางสําหรับการที่รัฐจะใชอํานาจปกครองประชาชน 
แตรัฐธรรมนูญก็ไมใชเครื่องหมายแสดงความเปนประชาธิปไตย  เพราะประเทศที่ปกครอง
ดวยระบอบเผด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเชนเดียวกัน การท่ีจะพิจารณาวาประเทศใดเปน
ประชาธิปไตยหรือไม จึงตองดูวารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นใหประชาชนเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยหรือไม 
 ลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยสามารถพิจารณาไดจาก 
รัฐบาล การเลือกตั้งและการปกครองโดยเสียงขางมาก 

รัฐบาล 
ลักษณะของรัฐบาลที่เปนประชาธิปไตย คือ “รัฐบาลของประชาชน โดย

ประชาชน และเพื่อประชาชน” ซึ่งเปนวาทะของอับราฮัม ลินคอลน (Abraham Lincoln) อดีต
ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ 
 การท่ีรัฐบาลใดจะไดรับการยอมรับวาเปนประชาธปิไตยนั้นจะตองมีลักษณะครบ
ทั้ง 3 ประการ คือ 

 รัฐบาลของประชาชน  หมายถึง  รัฐบาลตองมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
และประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผูปกครองไดดวยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  

 รัฐบาลโดยประชาชน  หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะเปนผูปกครองได 
ถาหากไดรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนสวนใหญของประเทศ 

 รัฐบาลเพื่อประชาชน หมายถึง รัฐบาลจะตองมีจุดประสงคเพื่อความผาสุขของ
ประชาชน และจะตองมีการกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง เชน ทุก 4 ป หรือทุก 6 ป เปน
ตน 

 การเลือกตั้ง 
 ประเทศประชาธิปไตยจําเปนตองมีการเลือกตั้ง เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลสามารถ
เสนอตัวเขารับใชสวนรวมโดยการสมัครรับเลือกตั้ง   และเปดโอกาสใหพลเมืองใชสิทธิใน
การท่ีจะเลือกบุคคลที่ตนตองการใหเปนผูปกครอง หรือเปนผูใชสิทธิเปนปากเปนเสียงแทน
ตนในสภา 
 ในระบอบประชาธิปไตย การมีสิทธิเลือกตั้งเพียงอยางเดียวยังไมเปนการเพียงพอ 
ตองมีหลักประกันในการใชสิทธินั้นดวยวา สามารถใชไดอยางเสรีเต็มที่ และมีโอกาสเลือกสรร
ตัวบุคคลจริง ๆ  คือ ตองมีการลงคะแนนแบบลับ (Secret Ballot) 
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การปกครองโดยเสียงขางมาก 
 การปกครองโดยเสียงขางมาก หมายถึง บุคคลที่ประกอบกันขึ้นเปนรัฐบาลนั้น 
แตถาหากไมไดรับเลือกตั้งจากราษฎรโดยตรงแลว ก็ตองเปนคณะบุคคลที่ไดรับการยอมรับ
จากเสียงขางมากของผูแทนท่ีไดรับเลือกตั้งเขามา โดยการออกกฎหมาย การวินิจฉัยปญหา 
หรือการตัดสินใจในนโยบายตาง ๆ  ตองเปนไปตามความเห็นชอบของเสียงขางมากของ
ผูแทนในสภา 

 ในระบอบประชาธิปไตยมิไดหมายความเพียงการยึดหลักเสียงขางมากเทานั้น 
โดยตองมีหลักประกันสําหรับเสียงขางนอยดวย นั่นคือ สิทธิข้ันพื้นฐานของเสียงขางนอย
จะตองไดรับการเคารพ เสียงขางมากจะละเมิดหรือกาวกายสิทธิของเสียงขางนอยไมได การ
ละเมิดสิทธิของเสียงขางนอยจึงเปนการใช “กฎหมู” 

นอกจากนี้ความเห็นหรือทัศนะของเสียงขางนอยจะตองไดรับการรับฟง  เพราะใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้นตองเปดโอกาสใหทุกฝายหรือผูที่มีความคิดเห็นแตกตางไดเผยแพร
ทัศนะหรือแนวความคิดของเขา 

ทัศนะหรือความคิดเห็นที่ปราชัยตอเสียงขางมากหรือตกเปนเสียงขางนอยนั้น 
ไมไดหมายความวาจะตองสูญหายไปโดยสิ้นเชิง แตอาจกลับมาเปนทัศนะท่ีไดรับการยอมรับ
หรือเปนเสียงขางมากในโอกาสตอไปได 
  วิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 ลักษณะของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อาจจําแนกไดดังนี ้
 1.เคารพเหตุผลมากกวาบุคคล โดยไมศรัทธาบุคคลใดถึงข้ันปูชนียบคุคล (แตก็
ตองกตญัตูอญาตผูิใหญและผูมีพระคุณ) จะตองไมเครงครดัเรื่องระบบอาวุโส (แตก็ตองให
ความเคารพผูอาวุโส) 
 ประชาธิปไตยจะดําเนินไปไดดวยดีก็ตอเมื่อมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 
เพื่อคนหาเหตุผลและความถูกตองที่แทจริง  เพราะเหตุผลเทานั้นที่จะจรรโลงให
ประชาธิปไตยดําเนินไปได และประชาธิปไตยเชื่อวามนุษยเปนสัตวที่มีเหตุผล 
 2.รูจักการประนีประนอม ตองรูจักยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ไมยึดมั่นหรือ
ดึงดันแตความคิดเห็นของตนเองโดยไมยอมผอนปรนแกไข  และตองยอมเปล่ียนแปลงแกไข
ความคิดเห็นของตนเองเมื่อมีผูอื่นมคีวามคิดเห็นที่ดีกวา 
 ปรัชญาประชาธิปไตยโดยพื้นฐานไมปรารถนาใหมีการใชกําลังและการลมลาง
ดวยวิธีการรุนแรง เพราะถามีการใชกําลังและความรุนแรงแลว ก็แสดงใหเห็นวามนุษยไมมี 
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สภาพแวดลอม และสภาพการณปจจุบัน 
สูประชาคมอาเซียน : บริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรใหยั่งยืน 
ในป 2558 ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญในภูมิภาค คือ การเปดประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ซึ่งจะเปนทั้งปจจัยเสี่ยงและความทาทายของการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของภูมิภาค 
ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ประกอบไปดวย 3 เสาหลัก ไดแก 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community- ASC) มีเปาหมายเพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความ
ปลอดภัยและมั่นคง 

2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) มีเปาหมาย 
เพื่อใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขาย
ระหวางกัน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community– 
ASCC) มีเปาหมายเพื่อใหเกิดการอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีความมั่นคง
ทางสังคม อยูดีกินดีมีส่ิงแวดลอมท่ีดี ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจเพื่อใหภูมิภาคอาเซียนกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน จะกระตุนใหมีการ
เคล่ือนยายปจจัยการผลิตตางๆ ระหวางประเทศสมาชิกและการเติบโตของภาคการผลิตใน
อัตราที่เพิ่มข้ึน อันจะเรงใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ภูมิภาค เชน การเปล่ียนแปลงพื้นที่ปาไมเพื่อนํามาใชในการเกษตร การทําการประมง
ชายฝงในพื้นที่ปาชายเลน การเรงสํารวจและขุดเจาะปโตรเลียม และการปลอยมลพิษของ
ภาคอุตสาหกรรม เปนตน นอกจากนี้ ดวยความแตกตางของระดับการพัฒนาและระบอบการ
ปกครองของประเทศในอาเซียน ทําใหในบางพื้นที่อาจมีการประกอบการที่ขาดจริยธรรมและ
การรับผิดชอบตอผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม 

แมที่ผานมา อาเซียนจะมีการพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอม อาทิ การลงนามใน
ความตกลงอาเซียนวาดวยมลพิษจากหมอกควันขามแดน ในป 2545 เพื่อที่จะจํากัดขอบเขต
ของมลภาวะฟาหลัวในเขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต แตทวาความพยายามดังกลาวก็ยัง
ไมสามารถจัดการปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในป 2548 ไดเกิดปญหาฟาหลัวใน
ประเทศมาเลเซีย จากนั้นในป 2549 ปญหาฟาหลัวไดขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพของความรวมมือ กลไก และมาตรการที่เหมาะสม เพื่อ
จัดการกับปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของภูมิภาค จึงเปนประเด็นที่อาเซียน
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ไมอาจละเลยได โดยเฉพาะปญหาความสมดุลของการใชที่ดินเพื่อการเกษตรกับการรักษา
พื้นที่ปาไม การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ําสําหรับการเกษตร
เพื่ออาหารและพลังงาน มลพิษขามแดนรวมถึงการลดปริมาณกาซเรือนกระจกและมลภาวะ
ทางอากาศ เปนตน 
 

ในมุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การเขาสูประชาคมอาเซียนจะทําใหประเทศ
ไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน จากปจจัยตางๆ เชน  

(1) การไหลเขาของเงินลงทุนโดยตรงจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการ
ลงทุนในธุรกิจบริการท่ีอนุญาตใหตางชาติเขามาถือหุนไดสูงถึงรอยละ 70 เนื่องจาก
ภูมิศาสตรของไทยเหมาะแกการลงทุนเปนฐานการผลิตเพื่อสงไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค 

(2) การเพิ่มจํานวนของนักทองเที่ยวจากประเทศในอาเซียน  
(3) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมระหวางประเทศ ทั้งนี้ 

ภาคอุตสาหกรรมที่คาดวาจะไดรับประโยชน ไดแก อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูง(เชน 
ยานยนต อิเล็กทรอนิกส) อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มจากการออกแบบ (เชน แฟชั่น 
เฟอรนิเจอร) และ อุตสาหกรรมการผลิตสินคาจําเปน (เชน แปรรูปผลิตภัณฑเกษตร อุปโภค
บริโภค วัสดุกอสราง) สวนภาคบริการท่ีจะไดประโยชน คือ การทองเที่ยว บริการสุขภาพ
และความงาม บริการธุรกิจ และการกอสรางและออกแบบ 

อยางไรก็ตาม การแขงขันภายในภูมิภาคท่ีรุนแรงขึ้นจะผลักดันใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางของเศรษฐกิจ โดยภาคเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ คือ 
สินคาเกษตร เชน ขาว น้ํามันปาลม ถั่วเหลือง โคเนื้อ โคนม ชา กาแฟ หอม กระเทียม ไหม
ดิบ สินคาประมง และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนรวมทั้งอาจสูญเสียสวนแบงการตลาด
ในภาคบริการ เชน การเงิน ธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร คาปลีก-คา
สง และโลจิสติกส ใหกับสิงคโปรที่มีศักยภาพในดานบริการสูงที่สุดในอาเซียน (เจริญวงศ
ศักด์ิ, 2556) 
 

ในแงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจะย่ิงทําใหปญหาของประเทศไทย เชน ความไมเพียงพอของปจจัยการผลิต ทั้งที่ดิน
และทรัพยากรน้ํา รวมทั้งปญหามลพิษในพื้นที่เมืองและเขตอุตสาหกรรม ทวีความรุนแรงขึ้น 
การเตรียมความพรอมในดานการจัดการเพื่อปองกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึน และเพื่อให
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมภายในประเทศมีความย่ังยืนตอไปในอนาคต จึงเปน  
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496 
แกไขเพ่ิมเติมถงึ 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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 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพน
จากตําแหนงเมื่อ 
 1. ลาออก สงหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด 
 2. ส้ินสุดสมาชิกภาพ 
 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง 
 4. สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัยและในครั้งแรกของสมัยประชุม สภาเทศบาลจะ
เปนผูกําหนดและจะตองประชุมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากสภา
เทศบาลไมอาจจัดประชุมได หรือไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัด  
อาจเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําส่ัง “ยุบเทศบาล” และในสมัยประชุม
หนึ่งๆ นั้น ใหมีกําหนดไมเกิน 30 วัน อาจขยายเวลาไดแตตองไดรับความเห็นชอบจาก 
“ผูวาราชการจังหวัด” 
 ในสมัยประชุมวิสามัญนั้นมีกําหนดไมเกิน 15 วัน และในการประชุมจะตองมีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งในการประชุม ในการประชุมแตละครั้งนั้นจะตองทําเปนการ
เปดเผยยกเวนขอใหทําการประชุมลับ โดยลงคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธเิลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี 
 1. อายุไมต่ํากวา 30 ป 
 2. จบไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 3. พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
เพราะมีเหตุสวนไดเสียในสัญญาทองถิ่น ยังไมถึง 5 ปนับแตวันสมัคร 
 4. พนจากตําแหนงเพราะทุจริต 
 นายกเทศมนตรีมีวาระอยูในตําแหนง 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง และนายกรัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผูชวยเหลือ ดังนี้ 
 1. เทศบาลตําบล แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 2 คน 
 2. เทศบาลเมือง แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 3 คน 
 3. เทศบาลนคร แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 4 คน 
 กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ประธานสภาเทศมนตรี จะเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน หากไมมาแถลงนโยบาย 
ผูวาราชการจังหวัดตองแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือแกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนทราบภายใน 7 วัน 
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 นายกเทศมนตรีจะตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตอสภาเทศบาลเปน
ประจําทุกป  และสมาชิก 1 ใน 3 มีสิทธิเขาเสนอญัตติขออภิปรายใหนายกเทศบาลแถลง
ขอเท็จจริงหรือปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการและเมื่อไดญัตติแลว ไมเร็วกวา 5 วัน 
และไมชากวา 10 วัน ตองกําหนดวันอภิปราย 
 

อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรี 
 1. กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาล 
 2. ส่ัง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
 3. แตงตั้ง/ถอดถอน รองนายกเทศมนตรี 
 4. วางระเบียบงานเทศบาล 
 5. รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ 
 6. ปฏิบัติตามกฎหมายบัญญัติ 
 เทศบาลแบงสวนราชการดังนี้ 
 1. สํานักปลัดเทศบาล 
 2 .  สวนราชการอื่นตามที่นายกเทศมนตรีประกาศโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงมหาดไทย 
 เมื่อพนระยะเวลา 1 ปหลังจากยกฐานเปนเทศบาลแลว นายกเทศมนตรีมีอํานาจ
หนาที่อยางเดียวกับกํานันและผูใหญบาน 
 เทศบาลอาจทําการรวมกับบุคคลอื่นไดโดย 
 1. มีวัตถุประสงคเพื่อกิจการคาขายอันเปนสาธารณูปโภค 
 2. เทศบาลถือหุนเกินกวารอยละ 50 
 3. ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 หากกิจการใดอยูภายในอํานาจหนาที่ของเทศบาลตั้งแต 2 แหงข้ึนไป รวมกันทํา
เพื่อใหเกิดประโยชนอยางย่ิง ก็ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวา “สหการ” มีสภาพเปนทบวง
การเมือง 
 

เทศบัญญัติ 
 เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายได และจะสามารถ
กําหนดโทษเทศบัญญัติไดแตหามเกินกวา 1,000 บาท ซึ่งรางเทศบัญญัติจะเสนอไดโดย 
 1. นายกเทศมนตรี  
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 สรุป พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

 
พร.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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 5. มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 
 6. นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนงเมื่อมิไดประจําอยูในหมูบานเกิน 6 เดือนหรือขาด
การประชุมสภาตําบลติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 
 7. ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง หากมีความประพฤติบกพรอง 
 หากตําแหนงสมาชิกสภาวางลงเพราะครบวาระใหมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และ
หากวางลงดวยเหตุอื่นใหเลือกตั้งภายใน 60 วัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงไมถึง 180 วัน 
อาจมีหรือไมก็ได 
 สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบล 1 คน ซึ่งมี
นายอําเภอแตงตั้งจากมติสภาตําบล  ประธานสภาตําบลจะเปนผูเรียกประชุมและดําเนินการ
ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ  และรองประธานทําหนาที่แทนเมื่อประธานไมอยู หากไมอยู
ทั้งคูใหที่ประชุมเลือกประธานชั่วคราวกันเองและในการประชุมสภาตําบลนั้นประชุมไมนอย
กวาเดือนละ 1ครั้งและสมาชิกสภาที่มาประชุมมีไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ในการออกเสียงนั้น
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มเปนเสียงชี้ขาด 
 

อํานาจหนาที่ของสภาตําบล 
 สภาตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของสภาตําบล ซึ่งสภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบลดังนี้ 
 1. จัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 2. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 3. จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ําและรักษาความสะอาดของคณะและขยะมูลฝอย 
 4. คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 5. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 6. สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 

รายไดและรายจายของสภาตําบล 
 สภาตําบลมีรายไดที่ อบจ. จัดสรรใหดังตอไปนี้ 
 1. ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีปาย อากรการฆาสัตว 
 2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ 
 3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 
 4. ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 
 5. ภาษีสุราและภาษีสรรพามิต 
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สรุป พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 

แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 

 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

คณะกรรมการ  หมายความวา คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

กฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ 
 

คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 
 1. นายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
 2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณและอธิบดีกรมการปกครอง 
 3. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 12 คน ประกอบดวย 
 - ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 2 คน 
 - ผูบริหารเทศบาล 3 คน  
 - ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 5 คน 
 - ผูบริหารกรุเทพมหานคร ผูบริหารเมืองพัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 2 คน 
 4. ผูทรงคุณวุฒิ 12 คน 
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คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 1. มีสัญชาติไทย 
 2. มีอายุไมต่ํากวา 35 ป 
 3. ไมเปนขาราชการของรัฐ ยกเวนเปนผูสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 5. ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
 6. ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใดๆ ในพรรคการเมือง 
 และกรรมการมีวาระอยูในตําแหนง 4 ป และอาจไดรับการสรรหาไมเกิน 2 วาระ
ติดตอกัน ในการประชุมสภานั้นตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถาประธาน
กรรมการไมอยูในที่ประชุมใหเลือกกรรมการคนหนึ่งมาเปนประธานในที่ประชุม 
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
 1. จัดทําแผนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี 
 2. กําหนดการจัดระบบบริการสาธารณะ 
 3. ปรับปรุงสัดสวนภาษีและอากร 
 4. กําหนดหลักเกณฑและข้ันตอนการถายโอนภารกิจ 
 5. เสนอแนะดานการเงิน การคลังตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 6. เสนอแนะการตรา พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง 
ประกาศ ขอบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 7. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการจัดสรรงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 8. พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 9. เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น 
 10. เสนอความเห็นตอนายกเพื่อพิจารณาส่ังการกรณีสวนราชการไมดําเนินการตาม
แผนกระจายอํานาจ 
 11. เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
 

การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 
 เทศบาลเมืองพัทยาและองคการบริหารสวนตําบลมีรายได ดังนี้ 
 1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
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 2. ภาษีบํารุงทองที่ 
 3. ภาษีปาย 
 4. ภาษีมูลคาเพิ่มไมเกินรอยละ 30 ของภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บหักสวนที่ตองจายคืน 
 5. ภาษีธุรกิจ 
 

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 ดําเนินการถายโอนภารกิจ ภายในกําหนดเวลา ภารกิจที่ดําเนินการซ้ําซอนระหวาง
รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภารกิจที่รัฐใหบริการในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
กระทบถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น และภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐ ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายใน 4 ป 
 คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1. กําหนดอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
กระทํา 
 2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษี 
 3. รายละเอียดของกฎหมายที่ตองแกไขแลวดําเนินการตามนโยบายการกระจาย
อํานาจ 
 4. จัดระบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
 และในแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นตองกระทําให
เสร็จส้ินภายใน 1 ป และนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสรรหาผูทรงคุณวุฒิ ภายใน 60 วัน 
 

เหตุผลในการประกาศใช 
 โดยท่ีมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหมีกฎหมาย 
กําหนดแผนและขั้นตนการกระจายอํานาจเพื่อพัฒนาการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะ  ดวยผูแทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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ลักษณะของงบประมาณ 
เงินรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหจัดทําเปนงบประมาณ

รายจายประจําป และใหมีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจายประจําปดวย 
งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจําแนกเปน

งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาจจัดทํางบประมาณรายจายเฉพาะการไดโดยไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 
งบประมาณรายจายทั่วไป และงบประมาณรายจายเฉพาะการ อาจตั้งจายเงิน

ชวยเหลือระหวางกันได 
งบประมาณรายจายทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย 

รายจายงบกลาง และรายจายตามแผนงาน 
 
รายจายตามแผนงาน จําแนกเปนสองลักษณะ คือ 
 (1) รายจายประจํา ประกอบดวย 
(ก) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
(ข) หมวดคาจางชั่วคราว 
(ค) หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
(ง) หมวดคาสาธารณูปโภค 
(จ) หมวดเงินอุดหนุน 
(ฉ) หมวดรายจายอื่น 
(2) รายจายเพื่อการลงทุน ประกอบดวย หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินอกงบประมาณใหเปนไป
ตามท่ีกรมการปกครองกําหนด 

 
งบประมาณรายจายซึ่งตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ตองนํามา

ตั้งงบประมาณรายจาย และใหระบุประเภทของเงินนั้นในคําชี้แจงประมาณการรายรับ และ
งบประมาณรายจายดวย 

การตั้งงบประมาณรายจายเพื่อเปนคาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
กระทําตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการ กระทรวงมหาดไทย
กําหนด 
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ประมาณการรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยรายไดซึ่งจําแนก
เปน 

(1) หมวดภาษีอากร 
(2) หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
(3) หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
(4) หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย 
(5) หมวดเงินอุดหนุน 
(6) หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
 
รายละเอียดประเภทรายได ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนดการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามที่กรมการปกครองกําหนด 
งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพื่อกรณีที่จําเปน 

ไดตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจาย ใหเปนอํานาจของคณะผูบริหาร
ทองถิ่น 

งบประมาณรายจายเพิ่มเติมใหตราเปนงบประมาณรายจายเชนเดียวกับงบประมาณ
รายจายประจําป 

การตรางบประมาณรายจายเพิ่มเติม จะกระทําไดตอเมื่องบประมาณรายจายประจําป
ที่ไดรับอนุมัติแลวไมพอแกการใชจาย หรือมีความจําเปนตองตั้งรายจายข้ึนใหมทั้งนี้ ตอง
แสดงใหปรากฏในงบประมาณรายจายดังกลาวดวยวา จะจายจากเงินรายไดที่มิไดตั้งรับไวใน
ประมาณการรายรับ หรือจากเงินรายไดที่เกินยอดรวมทั้งส้ินของประมาณการรายรับประจําป 

 
วิธีการจัดทํางบประมาณ 
ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางในการจัดทํา

งบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจายและ
ใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพื่อใช
ประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ใหเจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห และแกไขงบประมาณ
ในชั้นตน แลวใหเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น 

เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปน
งบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม และจัดทําเปนรางงบประมาณ
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รายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอ
สภาทองถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 

ในกรณีที่คณะผูบริหารทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา ไมสามารถที่จะนํารางงบประมาณ
รายจายประจําปเสนอตอสภาทองถิ่นไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหเสนอขออนุมัติตอ
สภาทองถิ่น แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลให
รายงานนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 

สําหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแลวเห็นวาจะ
ไมสามารถนํารางงบประมาณรายจายประจําปถัดไปเสนอตอสภาเทศบาลใหพนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไวใหชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอประธานสภาเทศบาลกอนวันท่ี 15 
สิงหาคม ของปงบประมาณปจจุบัน 

 
การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น 
การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น 

การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจาย ใหเปน
อํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น 

การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

การโอน การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอื่นที่ตอง
นํามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือ
แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายได เมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว 

การโอน การแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดปหรือขยาย
เวลาใหเบิกตัดปไว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือขยายเวลา
เบิกตัดป 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 

แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
  LINE ID :  sheetram 

โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


