แนวทางปฏิบัติกรณีการจัดตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
*****************************************
ดานสถานภาพ
ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บัญญัตวิ า
สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลใหพน สภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้ง
ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล ดังนั้น เมื่อสภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล จึงทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาตําบลสิ้นสุดลง นับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล
ดานการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
บัญญัตใิ หคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตัง้ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวนั ที่สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือ ผูบริหารทองถิ่นดํารงตําแหนงครบวาระหรือภายในหกสิบวันนับแตวันที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิก สภาทองถิ่นจะเหลืออยูไมถึงหนึง่ รอยแปดสิบวัน ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตองจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบล ทีจ่ ัดตั้งขึ้นใหม ภายในหกสิบวัน นับแตวนั ที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งองคการบริหาร
สวนตําบล มีผลใชบังคับ
ดานการบริหารงานบุคคล
1. กอนการจัดตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล พ.ศ. 2538 กําหนดให
สภาตําบลสามารถจางลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบตั ิงานในสภาตําบลไดจํานวน 1-5 คน ตามเกณฑรายได
ของสภาตําบลใหสภาตําบลจัดทําบัญชีลกู จางเพื่อโอนไปเปนลูกจางของ อบต.ที่จดั ตั้งใหม
2. เมื่อจัดตั้งแลว
1.1 ในระหวางที่ยังไมมพี นักงานสวนตําบลมาปฏิบตั ิหนาที่ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบ
ของผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการที่มีความรูความสามารถ มาชวยปฏิบตั ิราชการในตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสวนการคลัง และหัวหนาสวนโยธา เปนการชั่วคราวเพื่อบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปน
1.2 ใหผูไดรับการแตงตั้งมาชวยปฏิบัติราชการในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตามขอ 1.1 ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล เพื่อดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ขององคการ
บริหารสวนตําบล และเสนอขอความเห็นชอบตอ ก.อบต.จังหวัด เพื่อประโยชนในการกําหนดกรอบ
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โครงสรางอัตรากําลัง และใชในการสรรหาพนักงานสวนตําบล และลูกจางมาบรรจุแตงตั้งในองคการ
บริหารสวนตําบลตามขอ 13 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2545
1.3 ใหโอนลูกจางของสภาตําบลไปเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
ดานรายได
1. กอนการจัดตั้ง
1.1 ให อบจ. สํารวจทะบียนผูเสียภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบียนลูกหนี้ในเขตสภาตําบล
เพื่อเตรียมสงมอบให อบต.
1.2 อบจ. สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสภาตําบล
แตละแหงแยกเปนปภาษีเพื่อเตรียมสงมอบให อบต.
2. เมื่อจัดตั้งแลว
2.1 ให อบต.ที่ไดจัดตั้งขึน้ ใหม สํารวจจํานวนราษฎรในเขต อบต. จากสํานักทะเบียนอําเภอ
ซึ่ง อบต.นั้นตัง้ อยู แลวรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ เพื่อใชในการพิจารณาจัดสรร
เงินภาษีและเงินอุดหนุนตาง ๆ
2.2 ให อบต. ที่จัดตั้งขึ้นใหม เปดบัญชีกระแสรายวัน กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยใชชื่อ
บัญชีวา “ องคการบริหารสวนตําบล………………“ เพื่อรองรับการโอนเงินงบประมาณจากสวนกลาง
ดานงบประมาณ
1. กอนการจัดตั้ง
ใหสภาตําบลสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม วาไดดําเนินการตาม
โครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินการโครงการตาง ๆ ไปกี่
โครงการ ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหนี้ผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพื่อเตรียมสงมอบให อบต.
2. เมื่อจัดตั้งแลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลใชขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติมฉบับเดิม
ของสภาตําบลไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นใหม หากมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหโอนเงินงบประมาณรายจายจากรายการที่ยังไมจําเปนตองใช หรือยังไมไดกอ
หนี้ผูกพันไปเพิ่มจายหรือแกไขคําชี้แจงงบประมาณแลวแตกรณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
ดานการเงินและบัญชี
1. กอนการจัดตั้ง
ใหสภาตําบลดําเนินการดังนี้
1.1 ดานงบประมาณ
(1) ปดทะเบียนคุมเงินรายได เพื่อหายอดรายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณ
การรายรับที่ยงั ไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร
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(2) ปดทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณทุกประเภทเพื่อหางบประมาณรายจาย
คงเหลือ
1.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ปดบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
(2) จัดทํางบเงินรับ – จาย ตามงบประมาณรายจายประจําป
(3) จัดทํางบทดลอง
(4) จัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
(5) จัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและยังไมไดจายเงิน
(6) จัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
(7) จัดทํารายละเอียดทรัพยสิน
2. เมื่อจัดตั้งแลว
ให อบต.ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ
(1) นําประมาณการรายรับของสภาตําบลทีย่ ังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรรมาตั้ง
เปนประมาณการรายรับในทะเบียนเงินรายรับ โดยใหใชทะเบียนเลมเดิมไปกอนจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2547 แตใหขนึ้ หนาใหม
(2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือของสภาตําบล มาตั้งเปนงบประมาณรายจายใน
ทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย โดยใหคุมงบประมาณระบบเดิมไปกอนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2547
.
2.2 ดานบัญชีและการเงิน
บัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภท ใหขึ้นเลมใหม และใหบันทึกบัญชีแบบเดิมไปกอนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2547 และเมื่อเริ่มตนปงบประมาณ 2548 ใหบันทึกบัญชีตามแนวทางขององคการ
บริหาร สวนตําบล
ทั้งนี้ ไดทําตัวอยางการปด และการเปดบัญชี ทะเบียน การจัดทํางบการเงินมาพรอมนี้
ดานบําเหน็จบํานาญ
1. กอนการจัดตั้ง
2. เมื่อจัดตัง้ แลว
เมื่อ อบต. มีพนักงานสวนตําบลแลวใหตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวนรอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมเงิน
อุดหนุน เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหและจัดสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ
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ดานพัสดุ
1. กอนการจัดตั้ง
การพัสดุใดที่ยงั ไมไดดําเนินการ ใหสภาตําบลที่จะจัดตั้งเปน อบต. ชะลอการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุนั้นไวกอน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
2. เมื่อจัดตั้งแลว
ให อบต.ที่จัดตั้งขึน้ ใหม ดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จกอนวันที่มี
การจัดตั้งเปน อบต.นั้นตอไปโดยใหแกไขรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน
เชน ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา สัญญา เปนตน โดยถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538
ดานแผนพัฒนา
เมื่อจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหนําแผนพัฒนาสภาตําบลมาใชในการบริหารงาน
ไปพลางกอน ระหวางนั้นใหจัดเตรียมทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพื่อนําไปใช
ในการบริหารงานในปงบประมาณถัดไป
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แนวทางปฏิบัติกรณีการรวมสภาตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล
ตามมาตรา 41 ทวิ และมาตรา 41 จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
************************************************
ดานสถานภาพ
เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีผลใชบังคับจะทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาตําบลสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
ดานการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545
บัญญัตใิ หคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลใหครบ
ตามจํานวนหมูบานที่เพิ่มขึ้น (หมูบานที่อยูในเขตสภาตําบลเดิม) หมูบานละสองคน ภายในหกสิบวัน
นับแตวันทีป่ ระกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีผลใชบังคับ และให
ผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของสมาชิกอื่นในองคการบริหารสวนตําบลนั้น
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกเทาทีม่ ีอยู
ดานการบริหารงานบุคคล
1. กอนการรวม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล พ.ศ. 2538 กําหนดให
สภาตําบลสามารถจางลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบัติงานในสภาตําบลไดจํานวน 1-5 คน ตามเกณฑ
รายไดของสภาตําบลใหจัดทําทะเบียนลูกจางเพื่อเตรียมการสงมอบให อบต.
2. เมื่อรวมแลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลรับโอนลูกจางชัว่ คราวของสภาตําบลมาปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนตําบล โดยใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นที่สอดคลองกับคุณวุฒิ หากไมมีตําแหนงให
องคการบริหารสวนตําบลนัน้ ปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพื่อกําหนดตําแหนงของลูกจางชั่วคราวดังกลาว
ดานรายได
1. กอนการรวม
1.1 อบจ. สํารวจทะเบียนผูเสียภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบียนลูกหนี้เพื่อเตรียม สงมอบ
ให อบต.
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1.2 สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี แยกเปนปภาษี
เพื่อเตรียมสงมอบให อบต.
2. เมื่อรวมแลว
ให อบต.สํารวจจํานวนราษฎรในเขตจากสํานักทะเบียนอําเภอที่ อบต. ตั้งอยูแลวรายงาน
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดสรรเงินภาษีและ เงินอุดหนุนตาง ๆ
ดานงบประมาณ
1. กอนการรวม
ใหสภาตําบลสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพิม่ เติม วาไดดาํ เนินการตาม
โครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกีโ่ ครงการ
ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหนี้ผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพื่อเตรียมสงมอบให อบต.ที่รับรวม
2. เมื่อรวมแลว
นําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติมของสภาตําบลที่ยุบรวม โอนไปเปน
งบประมาณรายจายของ อบต. ที่รับรวม โดยนํามาผนวกกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ อบต.
ดานการเงินและบัญชี
1. กอนการรวม
ใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ ดังนี้
1.1 ดานงบประมาณ
(1) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนคุมเงินรายไดเพื่อหายอดรายได สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหปดทะเบียนเงินรายไดเพื่อหายอดรายไดตามประมาณการรายรับ ที่ยงั ไมไดจัดเก็บ หรือ
ยังไมไดรับการจัดสรร
(2) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนเงินรายจายตามงบประมาณทุกประเภทสําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหปดทะเบียนงบประมาณรายจาย เพื่อหางบประมาณรายจายคงเหลือ
2.1.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) กรณีสภาตําบลใหปดบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหปดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
(2) กรณีสภาตําบลจัดทํางบเงินรับ – รายจาย ตามงบประมาณรายจายประจําป สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบลใหจัดทํารายงานรับ – จายเงินสด
(3) สภาตําบลจัดทํางบทดลอง
(4) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
(5) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอ หนี้ผูกพันไวแลวและยังไมได
จายเงิน
(6) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
(7) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ เพื่อเตรียมการสงมอบ
ให อบต.
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2. เมื่อรวมแลว
2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ
(1) ให อบต.นําประมาณการรายรับของสภาตําบลทีย่ ังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการ
จัดสรร และประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลมาตั้งรวมเปนประมาณการรายรับใน
ทะเบียนเงินรายรับขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหใชทะเบียนเลมเดิม ขององคการบริหาร
สวนตําบล แตใหขึ้นหนาใหม
(2) ให อบต.นํางบประมาณรายจายคงเหลือของสภาตําบล มาตั้งเพิ่มในงบประมาณ
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลในทะเบียนงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบล
2.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ให อบต.นํายอดตามงบทดลอง ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลไปรวมกัน
(ตามตัวอยางขางทาย)
(2) ให อบต.นํายอดทีป่ รากฏในงบทดลองหลังจากทีไ่ ดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท
โดยใชเลมใหม
ทั้งนี้ ไดทําตัวอยางการปด และการเปดบัญชี ทะเบียน การจัดทํางบการเงินที่สงมาพรอมนี้
ดานบําเหน็จบํานาญ
1. กอนการรวม
2. เมื่อรวมแลว
เนื่องจากเปนการรวมสภาตําบลซึ่งอาจมีรายไดขึ้นมาเพิ่มอีก ทําใหประมาณการรายรับ มี
การเปลี่ยนแปลง จึงให อบต.ตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง (เฉพาะสวนที่รายรับเพิ่ม) สมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวนรอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวม
เงินอุดหนุน เงินกูเงิน ที่มีผูอุทิศให และจัดสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ
ดานพัสดุ
1. กอนการรวม
การพัสดุใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหสภาตําบลที่จะยุบรวม ชะลอการดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุนั้นไวกอน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
2. เมื่อรวมแลว
การพัสดุใดของสภาตําบลที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จกอนวันที่มีการรวม
สภาตําบล กับ อบต. เมื่อมีการรวมแลวให อบต.ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุนั้นตอไปและแกไข
รายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน เชน ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา สัญญา
เปนตน โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ อบต. พ.ศ. 2538
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ดานแผนพัฒนา
เมื่อรวมสภาตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ให อบต.นําแผนพัฒนาสภาตําบลและแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเดิม
มาใชในการบริหารงานไปพลางกอน
(2) ระหวางทีใ่ ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหองคการบริหารสวนตําบลเตรียมเปลี่ยนแปลงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใชใน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป
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แนวทางปฏิบัติกรณีการรวมสภาตําบลกับเทศบาล
ตามมาตรา 41 ตรี และมาตรา 41 จัตวาแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
************************************
ดานสถานภาพ
เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับเทศบาลมีผลใชบงั คับ จะทําใหสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิน้ สุดลง ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
ดานการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.
2545 บัญญัตใิ หไมตองจัดใหมีการเลือกตัง้ เนื่องจากสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว ยกเวนกรณีทสี่ มาชิกสภาเทศบาลครบวาระหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น
ดานการบริหารงานบุคคล
1. กอนการรวม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล พ.ศ. 2538 กําหนดให
สภาตําบลสามารถจางลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบตั ิงานในสภาตําบลไดจํานวน 1-5 คน ตามเกณฑ
รายไดของสภาตําบลใหสภาตําบลจัดทําทะเบียนลูกจางเพื่อสงมอบใหกับเทศบาล
2. เมื่อรวมแลว
ใหเทศบาลทีร่ ับรวม ปรับปรุงแผนอัตรากําลังของลูกจางใหสอดคลองกับจํานวนลูกจางที่โอน
มาจากสภาตําบล และขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.
ดานรายได
1. กอนการรวม
1.1 อบจ.สํารวจทะเบียนผูเสียภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบียนลูกหนี้ในเขตสภาตําบลนั้นๆ
เพื่อเตรียมสงมอบใหเทศบาล
1.2 อบจ.สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสภาตําบลนั้นๆ
แยกเปนปภาษีเพื่อเตรียมสงมอบใหเทศบาล
2. เมื่อรวมแลว
ใหเทศบาลสํารวจจํานวนราษฎรในเขตเทศบาลหลังการรับรวม จากสํานักงานทะเบียนอําเภอ
ที่เทศบาลตั้งอยูเพื่อใชเปนขอมูลคํานวณการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนตางๆ.
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ดานงบประมาณ
1. กอนการรวม
ใหสภาตําบลสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม วาไดดําเนินการตาม
โครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกีโ่ ครงการ
ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหนี้ผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพื่อเตรียมสงมอบใหเทศบาล
2. เมื่อรวมแลว
ใหเทศบาลนําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติมของสภาตําบลที่ยุบรวม
โอนไปเปนงบประมาณรายจายของเทศบาล โดยนํามาผนวกกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล
ดานการเงินและบัญชี
1. กอนการรวม
ใหสภาตําบลและเทศบาลดําเนินการ ดังนี้
1.1 ดานงบประมาณ
(1) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนคุมเงินรายได เพื่อหายอดรายไดที่ไดรับแลวและ
ยอดรายไดตามประมาณการรายรับที่ยังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร สําหรับเทศบาลให
ปดทะเบียนเงินรายรับเพื่อหารายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณการรายรับที่ยังไมไดจัดเก็บ
หรือยังไมไดรับการจัดสรร
(2) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนเงินรายจายตามงบประมาณทุกประเภท สําหรับเทศบาล
ใหปดทะเบียนงบประมาณรายจายเพื่อหางบประมาณรายจายคงเหลือ
1.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) กรณีสภาตําบลใหปดบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สําหรับเทศบาล
ใหปดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
(2) กรณีสภาตําบลจัดทํางบเงินรับ – จาย ตามงบประมาณรายจายประจําป สําหรับ
เทศบาลใหจัดทํารายงานรับ – จายเงินสด
(3) สภาตําบลจัดทํางบทดลอง
(4) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
(5) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและยังไมไดจายเงิน
(6) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
(7) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ เพื่อเตรียมสงมอบให
เทศบาล
2. เมือ่ รวมแลว
2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ
(1) นําประมาณการรายรับของสภาตําบลทีย่ ังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร และ
ประมาณการรายรับของเทศบาล มาตั้งรวมเปนประมาณการรายรับในทะเบียนเงินรายรับของเทศบาล
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โดยใหใชทะเบียนเลมเดิมของเทศบาล แตใหขึ้นหนาใหม
(2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือของสภาตําบล มาตัง้ เพิ่มในงบประมาณรายจาย
ของเทศบาลในทะเบียนงบประมาณรายจายของเทศบาล
2.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ใหนาํ ยอดตามงบทดลอง ของสภาตําบลและเทศบาลไปรวมกัน (ตามตัวอยางขางทาย)
(2) ใหนํายอดที่ปรากฏในงบทดลองหลังจากที่ไดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท
โดยใชเลมใหม
ดานบําเหน็จบํานาญ
1. กอนการรวม
2. เมื่อรวมแลว
เนื่องจากเปนการรวมองคกรขึน้ มาเพิ่มอีก ทําใหประมาณการรายรับมีการเปลี่ยนแปลง
ใหเทศบาล ตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง (เฉพาะสวนที่รายรับเพิ่ม) สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวนรอยละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน
เงินกูเงินที่มีผอู ุทิศใหและจัดสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ถนนราชสีมา กทม. 10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ
ดานพัสดุ
1. กอนการรวม
การพัสดุใดของสภาตําบลที่ยังไมไดดําเนินการ ใหสภาตําบลที่จะยุบรวม ชะลอการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุนั้นไวกอน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
2. เมื่อรวมแลว
การพัสดุใดอยูระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสร็จในกอนวันทีม่ ีการรวมสภาตําบลกับ
เทศบาล เมื่อมีการรวมแลวใหเทศบาลดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุนั้นตอไป และแกไขรายละเอียดของ
เอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตา ง ๆ ที่จําเปน เชน ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา สัญญา เปนตน
โดยถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2535
ดานแผนพัฒนา
เมื่อรวมสภาตําบลกับเทศบาลแลว ใหเทศบาลดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหนําแผนพัฒนาสภาตําบลและแผนพัฒนาของเทศบาลที่มีอยูเดิมมาใชในการบริหารงาน
ไปพลางกอน
(2) ระหวางทีใ่ ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหเทศบาลเตรียมเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใชในการบริหารงานของเทศบาลในปถัดไป
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แนวทางปฏิบัติกรณีการรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล
ตามมาตรา 41 ทวิ และมาตรา 41 จัตวา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
***********************************
ดานสถานภาพ
เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีผล
ใชบังคับจะทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
ที่ไปรวมสิ้นสุดลง ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
ดานการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.
2545 บัญญัตใิ หคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ใหครบตามจํานวนหมูบานที่เพิ่มขึ้น (หมูบานที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลที่ไปรวม) หมูบานละ
สองคน ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับองคการบริหาร
สวนตําบลมีผลใชบังคับ และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของสมาชิกอื่น
ในองคการบริหารสวนตําบลนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
ใหสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู
ดานการบริหารงานบุคคล
1. กอนการรวม
1.1 ใหองคการบริหารสวนตําบลที่ไปรวม จัดทําบัญชีพนักงานและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทั้งหมด โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เงินเดือน วุฒิการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวของอื่นๆ
เพื่อสงมอบให อบต.ที่รับรวม
1.2 ให อบต.แจงพนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลที่ไปรวมและรับรวมที่ไมมี
ความประสงคจะดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลใหม อาจจะขอโอนไปดํารงตําแหนงทีอ่ งคการ
บริหารสวนตําบลอื่น หรือหนวยงานของรัฐอื่นๆ กอนทีจ่ ะมีการยุบรวมองคการบริหารสวนตําบลเขาดวยกัน
2. เมื่อรวมแลว
2.1 องคการบริหารสวนตําบลที่รบั รวมขอปรับแผนอัตรากําลังโดยกําหนดตําแหนงหรือปรับปรุง
ตําแหนงใหสอดคลองกับพนักงานและลูกจางทั้งหมด เสนอ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ
2.2 องคการบริหารสวนตําบลจัดพนักงานและลูกจางทั้งหมดลงในตําแหนงตาง ๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ 0809.1/ว 118 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
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(1) ผูใดดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(2) ถาเปนผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน ผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ระดับนั้นกอนถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(3) ถาเปนผูไ ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเดียวกันพรอมกัน ผูใดไดรับเงินเดือน
มากกวาถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(4) ถาเปนผูท ี่ไดรับเงินเดือนเทากัน ผูใดมีอายุราชการมากกวาถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(5) ถาเปนผูที่มีอายุราชการเทากัน ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในขั้นสูงกวาถือวาผู
นั้นอาวุโสกวา
(6) ถาเปนผูท ี่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกัน ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชั้นนั้นกอนถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(7) ถาเปนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชัน้ เดียวกันพรอมกัน ผูใดมีอายุแกกวาถือวา
ผูนั้นอาวุโสกวา
สําหรับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงบริหารอื่นที่มีอาวุโสนอยกวาให
กําหนดตําแหนงเปนรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผูชวยหัวหนาสวน ฯ โดยใหคงระดับเดิม
หรือให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาโอนไปดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบลอื่น ทั้งนี้ การกําหนด
ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผูชวยหัวหนาสวน ฯ ดังกลาว เมื่อตําแหนงดังกลาววาง
ใหยุบเลิก
2.3กรณีระดับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล ทั้ง 2 แหง ไมเทากันให
พิจารณาพนักงานสวนตําบลที่มีระดับตําแหนงสูงกวาเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนา
สวน ฯ ขององคการบริหารสวนตําบล สวนตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบลและตําแหนงบริหาร
อื่น ซึ่งมีระดับตําแหนงต่ํากวาก็ใหดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือผูชวยหัวหนา
สวนฯ โดยใหคงระดับเดิม หรือให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาโอนไปดํารงตําแหนงใน องคการบริหารสวนตําบลอื่น
2.4 ในสวนของพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบตั ิ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
ใหพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอื่นซึ่งสอดคลองกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนง กรณีไมมีตําแหนงรองรับ ใหพิจารณากําหนดตําแหนงใหม เพื่อรองรับกรณีดังกลาว
ดวยและเมื่อตําแหนงวางใหยุบเลิก
ดานรายได
1. กอนการรวม
1.1 อบต. ที่ถูกยุบสํารวจทะเบียนผูเสียภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบียนลูกหนี้ เพื่อ
เตรียมสงมอบให อบต. ที่จะรับรวม
1.2 ให อบต.ทีถ่ ูกยุบรวมสํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแยกเปน
ปภาษีเพื่อเตรียมสงมอบใหกับ อบต. ที่จะรับรวม
2. เมื่อรวมแลว
ให อบต. ที่ถูกยุบรวมปดบัญชีกระแสรายวัน
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ดานงบประมาณ
1. กอนการรวม
ให อบต.ที่ถูกยุบสํารวจตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม วาไดดําเนินการ
ตามโครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกี่
โครงการยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหนี้ผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพื่อเตรียมสงมอบให อบต.ที่จะรับ
รวม
2. เมื่อรวมแลว
นําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติมของ อบต. ที่ยุบรวมโอนไปเปน
งบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติมของ อบต.ที่รับรวม โดยนํามาผนวกกับขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป/เพิ่มเติมของ อบต.ที่รับรวม
ดานการเงินและบัญชี
1. กอนการรวม
ใหองคการบริหารสวนตําบลทัง้ สองแหง ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ดานงบประมาณ
(1) ใหปดทะเบียนเงินรายรับ เพื่อหายอดรายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณ
การรายรับที่ยงั ไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร
(2) ปดทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณทุกประเภทเพื่อหางบประมาณรายจาย
คงเหลือ
1.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงปดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
(2) ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงจัดทํารายงานรับ - จายเงินสด
(3) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํางบทดลอง
(4) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
(5) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและ
ยังไมไดจายเงิน
(6) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
(7) ให อบต.ที่จะยุบรวมจัดทํารายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสนิ ตางๆ เพื่อสงมอบ
ให อบต.ที่รบั รวม
2. เมื่อรวมแลว
2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ
(1) นําประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงที่ยังไมไดรับการ
จัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร มาตั้งรวมเปนประมาณการรายรับในทะเบียนเงินรายรับขององคการ
บริหารสวนตําบลใหม โดยใหใชทะเบียนเลมเดิมขององคการบริหารสวนตําบล แตใหขึ้นหนาใหม
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(2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหง มาตั้งเพิ่ม
ในงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลใหมในทะเบียนงบประมาณรายจายขององคการ
บริหารสวนตําบลใหม
2.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ใหนํายอดตามงบทดลอง ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงไปรวม
(ตามตัวอยางขางทาย)
(2) ใหนํายอดที่ปรากฏในงบทดลองหลังจากที่ไดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท
โดยใชเลมใหม
ดานบําเหน็จบํานาญ
1. กอนการรวม
ให อบต.ที่จะไปรวมสํารวจและจัดทําทะเบียนประวัติพนักงานใหเรียบรอยครบถวน เพื่อ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในอนาคตและเตรียมสงมอบงานของ อบต.ที่ถูกยุบให อบต. ที่
รับรวม รวมทัง้ ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการดานตางๆ ของพนักงาน (ถามี) ดําเนินการเบิกจายใหเสร็จ
สิ้นเรียบรอย
2. เมื่อรวมแลว
อบต.ที่รับรวมสงเงินสมทบใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)
รอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ถนนราชสีมา กทม. 10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ
ดานพัสดุ
1. กอนการรวม
การพัสดุใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะไปรวม ชะลอการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุนั้นไวกอน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
2. เมื่อรวมแลว
ให อบต.ใหม ดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุของ อบต.ที่ไปรวม ทีย่ งั ดําเนินการไมแลวเสร็จกอน
วันที่มีการยุบรวมนั้นตอไปโดยใหแกไขรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน เชน
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา สัญญา เปนตน โดยถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538
ดานแผนพัฒนา
เมื่อรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลแลวใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหนําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงที่มีอยูเดิมมาใชในการบริหารงาน ไป
พลางกอน
(2) ระหวางทีใ่ ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหองคการบริหารสวนตําบลที่รบั รวมเตรียมเปลี่ยนแปลง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใช
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป
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แนวทางปฏิบัติกรณีการรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาล
ตามมาตรา 41 ตรี และมาตรา 41 จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิม่ เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
*******************************************
ดานสถานภาพ
เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลมีผลใชบังคับ จะทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง ตามมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
ดานการเลือกตั้ง
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.
2545 บัญญัตใิ หไมตองจัดใหมีการเลือกตัง้ เนื่องจากสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว ยกเวนกรณีทสี่ มาชิกสภาเทศบาลครบวาระหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่น
ดานการบริหารงานบุคคล
1. กอนการรวม
พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ที่ไมมีความประสงคจะดํารงตําแหนง
ในเทศบาลที่รบั รวม อาจจะขอโอนไปดํารงตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลอื่น หรือหนวยงานของรัฐ
อื่นๆ กอนมีการยุบรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลและให อบต.ที่ถูกยุบจัดทําบัญชีพนักงาน
และลูกจางเทาที่มีเพื่อสงมอบใหเทศบาล
2. เมื่อรวมแลว
2.1 เทศบาลทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลไดมายุบรวมดวย ขอปรับแผนอัตรากําลังโดย
กําหนดตําแหนงหรือปรับปรุงตําแหนงใหสอดคลองกับจํานวนพนักงานและลูกจางทั้งหมดเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาใหเห็นชอบ
2.2 เทศบาลจัดพนักงานและลูกจางทั้งหมดลงในตําแหนงตาง ๆ ของเทศบาล ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.1/ว 65 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 โดยมีสาระสําคัญสรุปได
ดังนี้
กรณีระดับตําแหนงผูบริหารของเทศบาลเดิมและองคการบริหารสวนตําบลที่จะยุบรวม
เทากัน ใหพจิ ารณาพนักงานเทศบาลทีอ่ าวุโสกวาเปน ปลัดเทศบาล หรือตําแหนงหัวหนาสวนของ
เทศบาล ตามหลักการจัดลําดับอาวุโส ดังนี้
(1) ผูใดดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(2) ถาเปนผูท ี่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน ผูใ ดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับนั้น
กอนถือวาผูนนั้ อาวุโสกวา
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(3) ถาเปนผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเดียวกันพรอมกัน ผูใดไดรับ
เงินเดือนมากกวาถือวาผูน นั้ อาวุโสกวา
(4) ถาเปนผูที่ไดรับเงินเดือนเทากัน ผูใดมีอายุราชการมากกวาถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
(5) ถาเปนผูที่มีอายุราชการเทากัน ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นสูงกวาถือวา
ผูนั้นอาวุโสกวา
(6) ถาเปนผูทไี่ ดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกัน ผูใดไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นนัน้ กอนถือวาผูน ั้นอาวุโสกวา
(7) ถาเปนผูท ี่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกัน ผูใดมีอายุแกกวา
ถือวาผูนั้นอาวุโสกวา
สําหรับตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล และตําแหนงบริหารอื่นที่มีอาวุโสนอยกวาให
กําหนดตําแหนงเปนรองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาฝายในระดับเดียวกันหรือโอนไปดํารงตําแหนงในเทศบาล
อื่น
กรณีเทศบาลขนาดเล็ก เมือ่ รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาฝายดังกลาวพนจาก
ตําแหนงไปใหยุบเลิกตําแหนง
ดานรายได
1. กอนการรวม
1.1 อบต. สํารวจทะเบียนผูเสียภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบียนลูกหนี้ เพื่อเตรียมสงมอบให
เทศบาล
1.2 อบต.สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี แยกเปนปภาษี เพือ่
เตรียมสงมอบใหเทศบาล
2. เมื่อรวมแลว
ให อบต.ที่ถูกยุบรวมปดบัญชีกระแสรายวัน
ดานงบประมาณ
1. กอนการรวม
ให อบต.ที่จะไปรวมสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพิม่ เติม วาไดดาํ เนินการ
ตามโครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกี่
โครงการ ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหนี้ผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพื่อเตรียมสงมอบใหเทศบาล
2. เมื่อรวมแลว
นําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติมของ อบต. ที่ยุบรวมโอนไปเปน
งบประมาณรายจายของเทศบาล โดยนํามาผนวกกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล
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ดานการเงินและบัญชี
1 กอนการรวม
ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ดําเนินการ ดังนี้
1.1 ดานงบประมาณ
(1) ใหปดทะเบียนเงินรายรับ เพื่อหายอดรายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณ
การรายรับที่ยงั ไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร
(2) ปดทะเบียนคุมรายจายตามงบประมาณทุกประเภทเพื่อหางบประมาณรายจายคงเหลือ
1.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลปดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี
(2) ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานรับ - จายเงินสด
(3) ให อบต.จัดทํางบทดลอง
(4) ให อบต.จัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
(5) ให อบต.จัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและยังไมไดจายเงิน
(6) ให อบต.จัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย
(7) ให อบต.ทีย่ ุบรวมจัดทํารายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ เพื่อสงมอบให
เทศบาล
2 เมื่อรวมแลว
2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ
(1) นําประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลที่ยังไมไดจัดเก็บหรือ
ยังไมไดรับการจัดสรร มาตั้งรวมในประมาณการรายรับในทะเบียนเงินรายรับของเทศบาล โดยใหใช
ทะเบียนเลมเดิมของเทศบาล แตใหขึ้นหนาใหม
(2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือขององคการบริหารสวนตําบล มาตั้งเพิ่มใน
งบประมาณรายจายของเทศบาลในทะเบียนงบประมาณรายจายของเทศบาล
2.2 ดานบัญชีและการเงิน
(1) ใหนาํ ยอดตามงบทดลอง ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลไปรวมกัน
(ตามตัวอยางขางทาย)
(2) ใหนํายอดที่ปรากฏในงบทดลองหลังจากที่ไดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท
โดยใชเลมใหม
ดานบําเหน็จบํานาญ
1. กอนการรวม
ให อบต.ที่จะยุบรวมเตรียมการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวัติพนักงานใหเรียบรอยครบถวน
เพื่อประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในอนาคต และเตรียมสงมอบงานใหเทศบาลที่รบั รวมตรวจสอบ
และสงเงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. ที่ อบต. มีหนาที่ตองสงตามระเบียบฯ ใหเรียบรอยกอนการรวม
ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการดานตาง ๆ ของพนักงาน (ถามี) ดําเนินการเบิกจายใหเสร็จสิ้นเรียบรอย
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2. เมื่อรวมแลว
เนื่องจากเปนการรวม อบต.มาเพิ่มอีกทําใหประมาณการรายรับมีการเปลี่ยนแปลงให
เทศบาลตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง (เฉพาะสวนที่รายรับเพิ่ม) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวนรอยละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู
เงินที่มี ผูอุทิศใหและจัดสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนราชสีมา กทม.
10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ
ดานพัสดุ
1. กอนการรวม
การพัสดุใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหองคองคการบริหารสวนตําบลที่จะไปรวม ชะลอ
การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุนั้นไวกอน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
2. เมื่อรวมแลว
ใหเทศบาลที่รบั รวม ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของ อบต.ที่ไปรวม ที่ยังดําเนินการไมแลว
เสร็จกอนวันที่มีการยุบรวมนั้นตอไปโดยใหแกไขรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน
เชน ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา สัญญา เปนตน โดยถือปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535
ดานแผนพัฒนา
เมื่อรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลแลว
(1) ใหนําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาของเทศบาลที่มีอยูเ ดิมมาใชใน
การบริหารงานไปพลางกอน
(2) ระหวางทีใ่ ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหเทศบาลเตรียมเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ของเทศบาลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใชในการบริหารงานของเทศบาลในปถัดไป

