
 



แนวทางปฏบิัติกรณีการจัดตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล 
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

***************************************** 
 

ดานสถานภาพ 
 

 ตามมาตรา 41 แหงพระราชบญัญัตสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บัญญัตวิา 
สภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลใหพนสภาพแหงสภาตําบลนับแตวันที่ไดประกาศจัดตั้ง   
ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ัน  เม่ือสภาตําบลที่ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล จึงทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาตําบลสิ้นสุดลง นับแตวันที่ไดประกาศจดัตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล 
 

ดานการเลือกตั้ง 
 

 ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 
บัญญัตใิหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีการเลือกตัง้ภายในสี่สิบหาวันนับแตวนัที่สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือ ผูบริหารทองถิ่นดํารงตาํแหนงครบวาระหรือภายในหกสิบวันนบัแตวันที่สมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของ
สมาชิก สภาทองถิ่นจะเหลอือยูไมถึงหนึง่รอยแปดสบิวนั ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตองจัดใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตาํบลขององคการบริหาร
สวนตําบล ทีจั่ดตั้งขึ้นใหม ภายในหกสิบวัน นับแตวนัที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งองคการบริหาร
สวนตําบล มีผลใชบังคบั 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
 

1. กอนการจัดตั้ง 
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล  พ.ศ. 2538  กําหนดให 
สภาตําบลสามารถจางลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบตัิงานในสภาตําบลไดจํานวน  1-5 คน ตามเกณฑรายได
ของสภาตําบลใหสภาตําบลจัดทําบัญชลีกูจางเพื่อโอนไปเปนลูกจางของ อบต.ที่จัดตั้งใหม  

2. เมื่อจัดตั้งแลว                   
            1.1 ในระหวางที่ยังไมมีพนักงานสวนตําบลมาปฏิบตัิหนาที่ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบ 
ของผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งขาราชการที่มีความรูความสามารถ มาชวยปฏิบตัิราชการในตําแหนงปลัด
องคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวนการคลัง  และหัวหนาสวนโยธา  เปนการชั่วคราวเพื่อบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลเทาที่จําเปน  
            1.2  ใหผูไดรับการแตงตั้งมาชวยปฏบิัติราชการในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ตามขอ 1.1 ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบรหิารสวนตําบลเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือดําเนนิการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3 ป  ขององคการ 
บริหารสวนตาํบล  และเสนอขอความเหน็ชอบตอ  ก.อบต.จังหวัด  เพ่ือประโยชนในการกําหนดกรอบ 
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โครงสรางอัตรากําลัง  และใชในการสรรหาพนักงานสวนตําบล  และลูกจางมาบรรจุแตงตั้งในองคการ
บริหารสวนตาํบลตามขอ  13  แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนตําบล   ซ่ึงมีผลใชบังคับเม่ือวันที่  24  ตุลาคม  2545 

1.3 ใหโอนลูกจางของสภาตําบลไปเปนลูกจางขององคการบริหารสวนตาํบล 
 

ดานรายได 
1. กอนการจัดตั้ง 

              1.1  ให อบจ. สํารวจทะบียนผูเสียภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบียนลูกหนี้ในเขตสภาตําบล    
เพ่ือเตรียมสงมอบให อบต. 
             1.2  อบจ. สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสภาตําบล
แตละแหงแยกเปนปภาษีเพ่ือเตรียมสงมอบให อบต. 
    2. เมื่อจัดตั้งแลว 
             2.1 ให อบต.ที่ไดจัดตั้งขึน้ใหม สํารวจจํานวนราษฎรในเขต อบต. จากสํานักทะเบียนอําเภอ
ซ่ึง อบต.น้ันตัง้อยู แลวรายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ เพ่ือใชในการพิจารณาจัดสรร
เงินภาษีและเงินอุดหนุนตาง ๆ 
             2.2 ให อบต. ที่จัดตั้งขึ้นใหม เปดบัญชีกระแสรายวนั กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยใชชื่อ
บัญชวีา  “  องคการบริหารสวนตําบล………………“  เพ่ือรองรับการโอนเงินงบประมาณจากสวนกลาง 
  

ดานงบประมาณ 
1. กอนการจัดตั้ง 

             ใหสภาตําบลสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติม วาไดดําเนินการตาม 
โครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินการโครงการตาง ๆ ไปกี่
โครงการ ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหน้ีผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพ่ือเตรียมสงมอบให อบต. 

2. เมื่อจัดตั้งแลว 
    ใหองคการบริหารสวนตําบลใชขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติมฉบับเดิม       
ของสภาตําบลไปพลางกอน จนกวาจะไดมีการตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นใหม หากมีความ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงใหโอนเงินงบประมาณรายจายจากรายการที่ยังไมจําเปนตองใช หรือยังไมไดกอ
หน้ีผูกพันไปเพ่ิมจายหรือแกไขคําชี้แจงงบประมาณแลวแตกรณี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
 

ดานการเงินและบัญช ี
1. กอนการจัดตั้ง  
    ใหสภาตําบลดําเนินการดังน้ี 

              1.1 ดานงบประมาณ 
                   (1) ปดทะเบยีนคุมเงินรายได เพ่ือหายอดรายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณ
การรายรับที่ยงัไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร       
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                   (2) ปดทะเบยีนคุมเงินรายจายตามงบประมาณทุกประเภทเพื่อหางบประมาณรายจาย  
คงเหลือ 

   1.2 ดานบัญชีและการเงนิ 
                  (1) ปดบัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภททุกบัญช ี
                  (2) จัดทํางบเงินรับ – จาย ตามงบประมาณรายจายประจําป 
                  (3) จัดทํางบทดลอง 
                  (4) จัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญช ี
                  (5) จัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหน้ีผูกพันไวแลวและยังไมไดจายเงิน 
         (6) จัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษโีรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษปีาย 

        (7) จัดทํารายละเอียดทรัพยสิน 
    2. เมื่อจัดตั้งแลว   

    ให อบต.ดําเนินการ ดังน้ี 
            2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ 
                  (1) นําประมาณการรายรับของสภาตําบลทีย่ังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรรมาตั้ง
เปนประมาณการรายรับในทะเบยีนเงินรายรับ โดยใหใชทะเบียนเลมเดิมไปกอนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2547 แตใหขึน้หนาใหม 
                  (2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือของสภาตําบล มาตั้งเปนงบประมาณรายจายใน
ทะเบยีนคุมงบประมาณรายจาย โดยใหคุมงบประมาณระบบเดิมไปกอนจนถึงวนัที่ 30 กันยายน 2547 
.            2.2 ดานบัญชีและการเงิน 
                 บัญชีเงินสดและบัญชีแยกประเภท ใหขึ้นเลมใหม และใหบันทึกบัญชแีบบเดิมไปกอนถึง
วันที ่30 กันยายน 2547 และเม่ือเริ่มตนปงบประมาณ 2548 ใหบันทึกบัญชตีามแนวทางขององคการ
บริหาร สวนตาํบล 
                ทั้งน้ี ไดทําตวัอยางการปด และการเปดบญัชี ทะเบียน การจัดทํางบการเงินมาพรอมน้ี 
 

ดานบําเหน็จบํานาญ 
 

1. กอนการจัดตั้ง   
               - 

2. เมื่อจัดตัง้แลว    
เม่ือ 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 

การพัสดุใดที่ยงัไมไดดําเนินการ  ใหสภาตาํบลที่จะจัดตั้งเปน อบต. ชะลอการดําเนินการ
เกี่ยวกบัการพสัดุน้ันไวกอน เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
 
 2. เมื่อจัดตั้งแลว 

    ให อบต.ที่จัดตั้งขึน้ใหม ดําเนินการเกีย่วกับการพสัดุที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จกอนวันที่มี 
การจัดตั้งเปน อบต.น้ันตอไปโดยใหแกไขรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน     
เชน  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา  สัญญา  เปนตน  โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพสัดุขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 

 

ดานแผนพฒันา 
 

เม่ือจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลแลว ใหนําแผนพัฒนาสภาตําบลมาใชในการบริหารงาน
ไปพลางกอน ระหวางนั้นใหจัดเตรียมทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพ่ือนําไปใช 
ในการบริหารงานในปงบประมาณถัดไป 
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แนวทางปฏบิัติกรณีการรวมสภาตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 

ตามมาตรา 41 ทวิ และมาตรา 41 จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  

************************************************ 
ดานสถานภาพ 

 

 เม่ือประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีผลใชบังคับจะทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาตําบลสิ้นสุดลงตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตาํบล พ.ศ. 2537  
 

ดานการเลือกตั้ง 
 

 ตามมาตรา 7 แหงพระราชบญัญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 
บัญญัตใิหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลใหครบ
ตามจํานวนหมูบานที่เพ่ิมขึ้น (หมูบานที่อยูในเขตสภาตําบลเดิม) หมูบานละสองคน ภายในหกสิบวัน   
นับแตวันทีป่ระกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกบัองคการบรหิารสวนตําบลมีผลใชบังคบั และให 
ผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของสมาชิกอ่ืนในองคการบริหารสวนตําบลนั้น     
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลน้ัน
ประกอบดวยสมาชิกเทาทีมี่อยู 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
 

1.  กอนการรวม 
              ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล  พ.ศ. 2538  กําหนดให   
สภาตําบลสามารถจางลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบัติงานในสภาตําบลไดจํานวน  1-5 คน ตามเกณฑ   
รายไดของสภาตําบลใหจัดทําทะเบียนลกูจางเพื่อเตรียมการสงมอบให อบต.   

2. เมื่อรวมแลว 
             ใหองคการบริหารสวนตําบลรับโอนลูกจางชัว่คราวของสภาตําบลมาปฏบิัติงานในองคการ
บริหารสวนตาํบล  โดยใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืนที่สอดคลองกับคุณวฒิุ  หากไมมีตําแหนงให
องคการบริหารสวนตําบลน้ันปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพ่ือกําหนดตําแหนงของลูกจางชั่วคราวดังกลาว 
 

ดานรายได 
 

1. กอนการรวม 
              1.1 อบจ. สํารวจทะเบียนผูเสยีภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบยีนลูกหนี้เพ่ือเตรียม สงมอบ    
ให อบต. 
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               1.2  สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี แยกเปนปภาษี         
เพ่ือเตรียมสงมอบให อบต. 
    2. เมื่อรวมแลว 
              ให อบต.สํารวจจํานวนราษฎรในเขตจากสาํนักทะเบยีนอําเภอที่ อบต. ตั้งอยูแลวรายงาน   
ใหกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่นทราบ เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดสรรเงินภาษีและ เงินอุดหนุนตาง ๆ 
 

ดานงบประมาณ 
1.  กอนการรวม 

            ใหสภาตําบลสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติม วาไดดําเนินการตาม
โครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบกิจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกีโ่ครงการ 
ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหน้ีผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพ่ือเตรียมสงมอบให อบต.ที่รับรวม  
   2. เมื่อรวมแลว 
              นําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติมของสภาตําบลที่ยุบรวม โอนไปเปน         
งบประมาณรายจายของ อบต. ที่รับรวม  โดยนํามาผนวกกับขอบญัญัติงบประมาณรายจายของ อบต. 
 

ดานการเงินและบัญช ี
1. กอนการรวม 

             ใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ ดังน้ี 
1.1   ดานงบประมาณ 

                 (1) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนคุมเงินรายไดเพ่ือหายอดรายได สาํหรับองคการบริหาร
สวนตําบลใหปดทะเบยีนเงินรายไดเพ่ือหายอดรายไดตามประมาณการรายรับ ที่ยงัไมไดจัดเก็บ หรือ   
ยังไมไดรับการจัดสรร 
                 (2) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนเงินรายจายตามงบประมาณทุกประเภทสําหรับ     
องคการบริหารสวนตําบลใหปดทะเบียนงบประมาณรายจาย เพ่ือหางบประมาณรายจายคงเหลือ 
          2.1.2   ดานบัญชีและการเงิน 
                 (1) กรณีสภาตําบลใหปดบญัชีเงินสดและบัญชีแยกประเภททุกบัญช ีสําหรับองคการ
บริหารสวนตาํบลใหปดบัญชีแยกประเภททุกบัญช ี
                 (2) กรณีสภาตําบลจัดทํางบเงินรับ – รายจาย ตามงบประมาณรายจายประจําป สําหรับ 
องคการบริหารสวนตําบลใหจัดทํารายงานรับ – จายเงินสด 
                 (3) สภาตําบลจัดทํางบทดลอง 
                (4) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 
                 (5) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหน้ีผูกพันไวแลวและยังไมได
จายเงิน 
        (6) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษบีํารุงทองที่ ภาษีปาย 
                 (7) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑและทรพัยสินตางๆ เพ่ือเตรียมการสงมอบ
ให อบต. 
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     2. เมื่อรวมแลว 
              2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ 
                   (1) ให อบต.นําประมาณการรายรับของสภาตําบลทีย่ังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการ 
จัดสรร และประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลมาตั้งรวมเปนประมาณการรายรับใน
ทะเบียนเงินรายรับขององคการบริหารสวนตําบล โดยใหใชทะเบียนเลมเดิม ขององคการบริหาร       
สวนตําบล แตใหขึ้นหนาใหม 
                  (2) ให อบต.นํางบประมาณรายจายคงเหลือของสภาตําบล มาตั้งเพ่ิมในงบประมาณ    
รายจายขององคการบริหารสวนตําบลในทะเบยีนงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตาํบล 
             2.2 ดานบัญชีและการเงิน 
         (1) ให อบต.นํายอดตามงบทดลอง ของสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลไปรวมกัน 
(ตามตวัอยางขางทาย) 
                  (2) ให อบต.นํายอดทีป่รากฏในงบทดลองหลังจากทีไ่ดรวมกนัแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท
โดยใชเลมใหม 
                ทั้งน้ี ไดทําตวัอยางการปด และการเปดบญัชี ทะเบียน การจัดทํางบการเงินที่สงมาพรอมน้ี 
 

ดานบําเหน็จบํานาญ 
 

1.  กอนการรวม    
               - 

2. เมื่อรวมแลว    
               เน่ืองจากเปนการรวมสภาตําบลซึ่งอาจมีรายไดขึ้นมาเพิ่มอีก ทําใหประมาณการรายรับ มี
การเปลี่ยนแปลง จึงให อบต.ตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง (เฉพาะสวนที่รายรับเพ่ิม) 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  ชะลอการดําเนินการเกี่ยวกบั

การพัสดุน้ันไวกอน  เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
2. เมื่อรวมแลว    
    การพัสดุใดของสภาตําบลที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จกอนวันที่มีการรวม   

สภาตําบล กับ อบต. เม่ือมีการรวมแลวให อบต.ดําเนินการเกี่ยวกบัการพัสดุน้ันตอไปและแกไข        
รายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกับการพัสดตุาง ๆ ที่จําเปน  เชน  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา  สัญญา  
เปนตน  โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพสัดุของ อบต.  พ.ศ. 2538  
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ดานแผนพฒันา 
 

เม่ือรวมสภาตาํบลกับองคการบริหารสวนตําบลแลวใหดําเนินการ  ดังน้ี 
(1) ให อบต.นําแผนพัฒนาสภาตําบลและแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูเดิม  

มาใชในการบริหารงานไปพลางกอน 
(2) ระหวางทีใ่ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหองคการบริหารสวนตําบลเตรยีมเปลี่ยนแปลงแผน     

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใชใน                
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตาํบลในปถัดไป 
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แนวทางปฏบิัติกรณีการรวมสภาตําบลกับเทศบาล 

ตามมาตรา 41 ตรี และมาตรา 41 จัตวาแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 

************************************ 
 

ดานสถานภาพ 
 

 เม่ือประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับเทศบาลมีผลใชบงัคับ จะทําใหสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิน้สุดลง ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ   
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
 

ดานการเลือกตั้ง 
 

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 
2545 บัญญัตใิหไมตองจัดใหมีการเลือกตัง้เนื่องจากสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว ยกเวนกรณีทีส่มาชิกสภาเทศบาลครบวาระหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน 

 

ดานการบริหารงานบุคคล 
 

1. กอนการรวม 
               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจางลูกจางของสภาตําบล  พ.ศ. 2538  กําหนดให  
สภาตําบลสามารถจางลูกจางชั่วคราวมาชวยปฏิบตัิงานในสภาตําบลไดจํานวน  1-5 คน ตามเกณฑ
รายไดของสภาตําบลใหสภาตําบลจัดทําทะเบยีนลูกจางเพ่ือสงมอบใหกับเทศบาล 

2. เมื่อรวมแลว   
              ใหเทศบาลทีรั่บรวม ปรับปรุงแผนอัตรากําลังของลูกจางใหสอดคลองกับจํานวนลูกจางที่โอน
มาจากสภาตําบล และขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ. 

ดานรายได 
 

1. กอนการรวม 
              1.1  อบจ.สํารวจทะเบียนผูเสยีภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบยีนลูกหนี้ในเขตสภาตาํบลน้ันๆ  
เพ่ือเตรียมสงมอบใหเทศบาล 
             1.2  อบจ.สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีของสภาตําบลน้ันๆ   
แยกเปนปภาษีเพ่ือเตรียมสงมอบใหเทศบาล 
    2. เมื่อรวมแลว 
             ใหเทศบาลสํารวจจํานวนราษฎรในเขตเทศบาลหลงัการรับรวม จากสํานักงานทะเบยีนอําเภอ
ที่เทศบาลตั้งอยูเพ่ือใชเปนขอมูลคํานวณการจัดสรรภาษีและเงินอุดหนุนตางๆ. 
 



 10

ดานงบประมาณ 
1. กอนการรวม 

            ใหสภาตําบลสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติม วาไดดําเนินการตาม 
โครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบกิจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกีโ่ครงการ 
ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหน้ีผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพ่ือเตรียมสงมอบใหเทศบาล 
    2. เมื่อรวมแลว 
             ใหเทศบาลนําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติมของสภาตําบลที่ยุบรวม   
โอนไปเปนงบประมาณรายจายของเทศบาล โดยนํามาผนวกกบัเทศบญัญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล 
 

ดานการเงินและบัญช ี
 

1. กอนการรวม 
             ใหสภาตําบลและเทศบาลดําเนินการ ดังน้ี 
              1.1 ดานงบประมาณ 

(1) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบยีนคุมเงินรายได เพ่ือหายอดรายไดที่ไดรับแลวและ      
ยอดรายไดตามประมาณการรายรับที่ยังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร สําหรับเทศบาลให      
ปดทะเบยีนเงินรายรับเพ่ือหารายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณการรายรับที่ยังไมไดจัดเก็บ
หรือยังไมไดรับการจัดสรร 
                  (2) กรณีสภาตําบลใหปดทะเบียนเงินรายจายตามงบประมาณทุกประเภท สําหรับเทศบาล   
ใหปดทะเบียนงบประมาณรายจายเพื่อหางบประมาณรายจายคงเหลือ 

            1.2 ดานบัญชีและการเงนิ 
                  (1) กรณีสภาตําบลใหปดบญัชีเงินสดและบัญชีแยกประเภททุกบัญช ีสําหรับเทศบาล 
ใหปดบัญชีแยกประเภททุกบัญช ี
                  (2) กรณีสภาตําบลจัดทํางบเงินรับ – จาย ตามงบประมาณรายจายประจําป สําหรับ 
เทศบาลใหจัดทํารายงานรับ – จายเงินสด 
                  (3) สภาตําบลจัดทํางบทดลอง 
                  (4) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบญัชี 

        (5) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหน้ีผูกพันไวแลวและยังไมไดจายเงิน 
                  (6) สภาตําบลจัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 
                  (7) สภาตําบลจัดทํารายละเอยีดพัสดุ ครุภัณฑและทรัพยสินตางๆ เพ่ือเตรียมสงมอบให
เทศบาล 
            2. เมือ่รวมแลว 
             2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ 
                  (1) นําประมาณการรายรับของสภาตําบลทีย่ังไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร และ
ประมาณการรายรับของเทศบาล มาตั้งรวมเปนประมาณการรายรับในทะเบยีนเงินรายรับของเทศบาล  
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โดยใหใชทะเบียนเลมเดิมของเทศบาล แตใหขึ้นหนาใหม 
                 (2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือของสภาตําบล มาตัง้เพ่ิมในงบประมาณรายจาย      
ของเทศบาลในทะเบยีนงบประมาณรายจายของเทศบาล 
            2.2 ดานบัญชีและการเงิน 
        (1) ใหนํายอดตามงบทดลอง ของสภาตําบลและเทศบาลไปรวมกัน (ตามตัวอยางขางทาย) 
                 (2) ใหนํายอดที่ปรากฏในงบทดลองหลังจากที่ไดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท 
โดยใชเลมใหม 
 

ดานบําเหน็จบํานาญ 
 

1. กอนการรวม 
              - 
     2. เมื่อรวมแลว   
              เน่ืองจากเปนการรวมองคกรขึน้มาเพิ่มอีก ทําใหประมาณการรายรับมีการเปลี่ยนแปลง      
ใหเทศบาล ตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง (เฉพาะสวนที่รายรับเพ่ิม)  สมทบกองทุนบาํเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวนรอยละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน 
เงินกูเงินที่มีผูอุทิศใหและจัดสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น            
ถนนราชสีมา กทม. 10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ   
 

ดานพัสดุ 
1. กอนการรวม 
   การพัสดุใดของสภาตําบลที่ยังไมไดดําเนินการ ใหสภาตําบลที่จะยุบรวม ชะลอการดําเนินการ

เกี่ยวกบัการพัสดุน้ันไวกอน  เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
 2. เมื่อรวมแลว 

   การพัสดุใดอยูระหวางดําเนินการ และยังไมแลวเสรจ็ในกอนวันทีมี่การรวมสภาตําบลกับ    
เทศบาล  เม่ือมีการรวมแลวใหเทศบาลดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุน้ันตอไป และแกไขรายละเอยีดของ
เอกสารเกี่ยวกับการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน  เชน  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา  สัญญา  เปนตน  
โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  
พ.ศ. 2535 

 

ดานแผนพฒันา 
 

เม่ือรวมสภาตาํบลกับเทศบาลแลว ใหเทศบาลดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ใหนําแผนพัฒนาสภาตําบลและแผนพฒันาของเทศบาลที่มีอยูเดิมมาใชในการบริหารงาน    

ไปพลางกอน 
(2) ระหวางทีใ่ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหเทศบาลเตรียมเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ของเทศบาลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใชในการบริหารงานของเทศบาลในปถัดไป 
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แนวทางปฏบิัติกรณีการรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบล 
ตามมาตรา 41 ทวิ และมาตรา 41 จัตวา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
*********************************** 

 

ดานสถานภาพ 
 

 เม่ือประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลมีผล
ใชบังคบัจะทําใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบลขององคการบริหารสวนตําบล     
ที่ไปรวมสิ้นสดุลง ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  
 

ดานการเลือกตั้ง 
 

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 
2545 บัญญัตใิหคณะกรรมการการเลือกตั้งตองจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ใหครบตามจํานวนหมูบานที่เพ่ิมขึ้น (หมูบานที่อยูในเขตองคการบรหิารสวนตําบลที่ไปรวม) หมูบานละ
สองคน ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมสภาตําบลกับองคการบริหาร      
สวนตําบลมีผลใชบังคับ และใหผูไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู ของสมาชิกอ่ืน      
ในองคการบริหารสวนตําบลนั้น เวนแตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน      
ใหสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
 

1. กอนการรวม 
              1.1 ใหองคการบริหารสวนตาํบลที่ไปรวม จัดทําบัญชีพนักงานและลกูจางขององคการบริหาร   
สวนตําบลทั้งหมด  โดยระบุชื่อ-นามสกุล ตําแหนง เงินเดือน วุฒิการศึกษา และรายละเอียดเกี่ยวของอ่ืนๆ 
เพ่ือสงมอบให อบต.ที่รับรวม 
            1.2 ให อบต.แจงพนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตาํบลที่ไปรวมและรับรวมที่ไมมี
ความประสงคจะดํารงตําแหนงในองคการบริหารสวนตาํบลใหม อาจจะขอโอนไปดํารงตําแหนงทีอ่งคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืน หรือหนวยงานของรฐัอ่ืนๆ กอนทีจ่ะมีการยุบรวมองคการบริหารสวนตําบลเขาดวยกัน 

2. เมื่อรวมแลว 
             2.1  องคการบริหารสวนตําบลที่รับรวมขอปรับแผนอัตรากาํลังโดยกําหนดตําแหนงหรือปรับปรุง
ตําแหนงใหสอดคลองกับพนักงานและลกูจางทั้งหมด เสนอ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
            2.2  องคการบริหารสวนตําบลจัดพนักงานและลูกจางทั้งหมดลงในตําแหนงตาง ๆ ของ    
องคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ 0809.1/ว 118  ลงวนัที่ 19  มกราคม  2547  
โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังน้ี 
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                (1)  ผูใดดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา  ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
             (2)  ถาเปนผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกนั  ผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

ระดับน้ันกอนถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
(3)  ถาเปนผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเดียวกันพรอมกัน  ผูใดไดรับเงินเดือน   

มากกวาถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
                (4)  ถาเปนผูที่ไดรับเงินเดือนเทากัน  ผูใดมีอายุราชการมากกวาถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 

   (5)   ถาเปนผูที่มีอายุราชการเทากัน  ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในขั้นสูงกวาถือวาผู
น้ันอาวุโสกวา 

(6)  ถาเปนผูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกัน  ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
ชั้นนั้นกอนถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 

(7) ถาเปนผูไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชัน้เดียวกันพรอมกัน  ผูใดมีอายุแกกวาถอืวา 
ผูน้ันอาวุโสกวา 
                    สําหรับปลดัองคการบริหารสวนตําบล  และตําแหนงบริหารอ่ืนที่มีอาวุโสนอยกวาให
กําหนดตําแหนงเปนรองปลดัองคการบริหารสวนตําบล  หรือผูชวยหัวหนาสวน ฯ  โดยใหคงระดับเดิม
หรือให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาโอนไปดํารงตําแหนงในองคการบรหิารสวนตําบลอ่ืน  ทั้งน้ี การกําหนด
ตําแหนงรองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  หรือผูชวยหัวหนาสวน ฯ  ดังกลาว  เม่ือตําแหนงดังกลาววาง  
ใหยุบเลิก 

2.3กรณีระดับตําแหนงผูบรหิารขององคการบริหารสวนตําบล  ทั้ง  2  แหง  ไมเทากันให
พิจารณาพนักงานสวนตําบลที่มีระดับตําแหนงสูงกวาเปนปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือหัวหนา  
สวน ฯ ขององคการบริหารสวนตําบล  สวนตําแหนงปลัดองคการบรหิารสวนตําบลและตําแหนงบริหาร
อ่ืน  ซ่ึงมีระดับตําแหนงต่ํากวาก็ใหดํารงตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตาํบลหรือผูชวยหัวหนา  
สวนฯ โดยใหคงระดบัเดิม หรือให ก.อบต.จังหวัด พิจารณาโอนไปดํารงตําแหนงใน องคการบริหารสวนตําบลอ่ืน 

2.4  ในสวนของพนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบตัิ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  
ใหพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเดิมหรือตําแหนงอ่ืนซึ่งสอดคลองกับคุณวุฒิ  และคุณสมบตัิเฉพาะ
สําหรับตําแหนง  กรณีไมมีตําแหนงรองรับ ใหพิจารณากําหนดตําแหนงใหม  เพ่ือรองรับกรณีดังกลาว
ดวยและเม่ือตาํแหนงวางใหยุบเลิก 
 

ดานรายได 
 

1. กอนการรวม 
            1.1  อบต. ที่ถูกยุบสํารวจทะเบียนผูเสยีภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบยีนลูกหนี้ เพ่ือ
เตรียมสงมอบให อบต. ที่จะรับรวม 
             1.2  ให อบต.ทีถู่กยุบรวมสํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีแยกเปน
ปภาษีเพ่ือเตรียมสงมอบใหกับ อบต. ที่จะรับรวม 
    2. เมื่อรวมแลว 

     ให อบต. ที่ถูกยุบรวมปดบัญชีกระแสรายวัน 
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ดานงบประมาณ 

1. กอนการรวม 
              ให อบต.ที่ถูกยบุสํารวจตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเตมิ วาไดดําเนินการ  
ตามโครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกี่
โครงการยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหน้ีผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพ่ือเตรียมสงมอบให อบต.ที่จะรบั
รวม 
    2. เมื่อรวมแลว 
             นําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติมของ อบต. ที่ยุบรวมโอนไปเปน           
งบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติมของ อบต.ที่รับรวม โดยนํามาผนวกกับขอบญัญัติงบประมาณ    
รายจายประจําป/เพ่ิมเติมของ อบต.ที่รับรวม 
 

ดานการเงินและบัญช ี
1. กอนการรวม 

              ใหองคการบริหารสวนตําบลทัง้สองแหง ดําเนินการ ดังน้ี 
                  1.1 ดานงบประมาณ 
                 (1) ใหปดทะเบียนเงินรายรบั เพ่ือหายอดรายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณ
การรายรับที่ยงัไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร 
                (2) ปดทะเบยีนคุมรายจายตามงบประมาณทุกประเภทเพื่อหางบประมาณรายจาย      
คงเหลือ 
              1.2  ดานบัญชีและการเงนิ 
                 (1) ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงปดบัญชแียกประเภททุกบัญช ี
                 (2) ใหองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงจัดทํารายงานรับ - จายเงินสด 
                (3) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํางบทดลอง 
                (4) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํารายละเอียดเงินฝากธนาคารทุกบัญช ี
                 (5) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํารายละเอียดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหน้ีผูกพันไวแลวและ    
ยังไมไดจายเงิน 
        (6) ให อบต.ที่ถูกยุบจัดทํารายละเอียดลกูหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ 
ภาษีปาย 
                 (7) ให อบต.ที่จะยุบรวมจัดทํารายละเอยีดพัสดุ ครุภัณฑ ทรัพยสนิตางๆ เพ่ือสงมอบ  
ให อบต.ที่รับรวม 
     2.  เมื่อรวมแลว 
             2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ 
                 (1) นําประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงที่ยังไมไดรับการ  
จัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร มาตั้งรวมเปนประมาณการรายรับในทะเบยีนเงินรายรับขององคการ
บริหารสวนตาํบลใหม โดยใหใชทะเบยีนเลมเดิมขององคการบริหารสวนตําบล แตใหขึ้นหนาใหม 
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                 (2) นํางบประมาณรายจายคงเหลือขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหง มาตั้งเพ่ิม
ในงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลใหมในทะเบียนงบประมาณรายจายขององคการ
บริหารสวนตาํบลใหม 
             2.2 ดานบัญชีและการเงนิ 

(1) ใหนํายอดตามงบทดลอง ขององคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงไปรวม 
(ตามตวัอยางขางทาย) 
                 (2) ใหนํายอดที่ปรากฏในงบทดลองหลังจากที่ไดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท 
โดยใชเลมใหม 

ดานบําเหน็จบํานาญ 

1. กอนการรวม 
              ให อบต.ที่จะไปรวมสํารวจและจัดทําทะเบียนประวตัิพนักงานใหเรียบรอยครบถวน เพ่ือ
ประโยชนในการคํานวณบําเหน็จบํานาญในอนาคตและเตรียมสงมอบงานของ อบต.ที่ถูกยุบให อบต.    ที่
รับรวม รวมทัง้ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดกิารดานตางๆ ของพนักงาน (ถามี) ดําเนินการเบิกจายใหเสร็จ
สิ้นเรียบรอย 

2. เมื่อรวมแลว            
อบต.ที่รับรวมสงเงินสมทบใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)  

รอยละ 1 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุนสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ถนนราชสีมา กทม. 10300 ภายในสิ้นเดือนธนัวาคมของปงบประมาณ 

ดานพัสดุ 
1. กอนการรวม 
    การพัสดุใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหองคการบริหารสวนตําบลที่จะไปรวม ชะลอการดําเนินการ

เกี่ยวกบัการพัสดุน้ันไวกอน  เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
            2. เมื่อรวมแลว 

    ให อบต.ใหม ดําเนินการเกีย่วกับการพัสดุของ อบต.ที่ไปรวม ทีย่งัดําเนินการไมแลวเสร็จกอน
วันที่มีการยบุรวมนั้นตอไปโดยใหแกไขรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกบัการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน  เชน  
ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา  สัญญา  เปนตน  โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการพัสดขุององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 

ดานแผนพฒันา 
 

เม่ือรวมองคการบริหารสวนตําบลกับองคการบริหารสวนตําบลแลวใหดําเนินการ  ดังน้ี 
(1) ใหนําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทั้งสองแหงที่มีอยูเดิมมาใชในการบริหารงาน    ไป

พลางกอน 
(2) ระหวางทีใ่ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหองคการบริหารสวนตําบลที่รับรวมเตรียมเปลี่ยนแปลง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใช       
ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป 
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แนวทางปฏบิัติกรณีการรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาล 
ตามมาตรา 41 ตรี และมาตรา 41 จัตวา แหงพระราชบัญญตัิสภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
******************************************* 

 
ดานสถานภาพ 

 

 เม่ือประกาศกระทรวงมหาดไทยรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลมีผลใชบังคับ จะทําให
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลง ตามมาตรา 42 วรรคสอง แหง
พระราชบญัญัติสภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 
 

ดานการเลือกตั้ง 
 

ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 
2545 บัญญัตใิหไมตองจัดใหมีการเลือกตัง้เนื่องจากสภาเทศบาลมีสมาชิกสภาครบจํานวนตามที่กฎหมาย
กําหนดแลว ยกเวนกรณีทีส่มาชิกสภาเทศบาลครบวาระหรือพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืน 
 

ดานการบริหารงานบุคคล 
1.  กอนการรวม 

             พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ที่ไมมีความประสงคจะดํารงตําแหนง
ในเทศบาลที่รับรวม  อาจจะขอโอนไปดํารงตําแหนงที่องคการบริหารสวนตําบลอ่ืน หรือหนวยงานของรัฐ
อ่ืนๆ กอนมีการยุบรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลและให อบต.ที่ถูกยุบจัดทําบัญชีพนักงาน
และลูกจางเทาที่มีเพ่ือสงมอบใหเทศบาล 

2.  เมื่อรวมแลว 
               2.1  เทศบาลทีอ่งคการบริหารสวนตําบลไดมายุบรวมดวย  ขอปรับแผนอัตรากําลังโดย
กําหนดตําแหนงหรือปรับปรุงตําแหนงใหสอดคลองกับจํานวนพนักงานและลูกจางทั้งหมดเสนอ ก.ท.จ.
พิจารณาใหเห็นชอบ 
               2.2  เทศบาลจดัพนักงานและลูกจางทั้งหมดลงในตําแหนงตาง ๆ  ของเทศบาล  ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ดวนที่สุด  ที่  มท  0809.1/ว 65  ลงวนัที่  13  มกราคม  2547  โดยมีสาระสําคญัสรุปได 
ดังน้ี 
                  กรณีระดับตาํแหนงผูบริหารของเทศบาลเดิมและองคการบริหารสวนตําบลที่จะยบุรวม
เทากัน  ใหพิจารณาพนักงานเทศบาลทีอ่าวุโสกวาเปน  ปลัดเทศบาล  หรือตําแหนงหัวหนาสวนของ  
เทศบาล  ตามหลักการจัดลําดับอาวุโส  ดังน้ี 
   (1)  ผูใดดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวา  ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
   (2)  ถาเปนผูที่ดํารงตําแหนงในระดับเดียวกัน  ผูใดไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับน้ัน
กอนถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
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   (3)  ถาเปนผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับเดียวกันพรอมกัน  ผูใดไดรับ
เงินเดือนมากกวาถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
                       (4)  ถาเปนผูที่ไดรับเงินเดือนเทากัน  ผูใดมีอายุราชการมากกวาถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
            (5)  ถาเปนผูที่มีอายุราชการเทากัน  ผูใดไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นสูงกวาถือวา
ผูน้ันอาวุโสกวา 
            (6)  ถาเปนผูทีไ่ดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกัน  ผูใดไดรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นน้ันกอนถือวาผูน้ันอาวุโสกวา 
   (7)  ถาเปนผูที่ไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณในชั้นเดียวกันพรอมกัน  ผูใดมีอายุแกกวา 
ถือวาผูน้ันอาวุโสกวา   

           สําหรับตําแหนงนักบริหารงานเทศบาล และตาํแหนงบริหารอ่ืนที่มีอาวุโสนอยกวาให
กําหนดตําแหนงเปนรองปลัดเทศบาล  หรือหัวหนาฝายในระดับเดียวกันหรือโอนไปดํารงตําแหนงในเทศบาล
อ่ืน 
   กรณีเทศบาลขนาดเล็ก  เม่ือรองปลัดเทศบาล  หรือหัวหนาฝายดังกลาวพนจาก
ตําแหนงไปใหยุบเลิกตําแหนง 
 

ดานรายได 
 

1. กอนการรวม 
             1.1  อบต. สํารวจทะเบยีนผูเสยีภาษีแตละประเภทภาษีและทะเบยีนลูกหนี้ เพ่ือเตรยีมสงมอบให
เทศบาล 
              1.2  อบต.สํารวจใบเสร็จภาษี เอกสารการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี แยกเปนปภาษี เพ่ือ
เตรียมสงมอบใหเทศบาล 
     2. เมื่อรวมแลว 
             ให อบต.ที่ถูกยุบรวมปดบัญชีกระแสรายวัน 
 

ดานงบประมาณ 
 

1. กอนการรวม 
             ให อบต.ที่จะไปรวมสํารวจ ตรวจสอบงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติม วาไดดําเนินการ
ตามโครงการตาง ๆ ไปแลวอยางไร เบิกจายไปแลวเทาใด คงเหลือเทาใด ดําเนินโครงการตาง ๆ ไปกี่
โครงการ ยังไมไดดําเนินการกี่โครงการ กอหน้ีผูกพันไวแลวกี่โครงการ เพ่ือเตรียมสงมอบใหเทศบาล 
     2. เมื่อรวมแลว 
             นําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป/เพ่ิมเติมของ อบต. ที่ยุบรวมโอนไปเปน           
งบประมาณรายจายของเทศบาล โดยนํามาผนวกกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายของเทศบาล 
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ดานการเงินและบัญช ี
 1 กอนการรวม 
            ใหองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล ดําเนินการ ดังน้ี 
            1.1 ดานงบประมาณ 
                (1) ใหปดทะเบียนเงินรายรบั เพ่ือหายอดรายไดที่ไดรับแลวและยอดรายไดตามประมาณ 
การรายรับที่ยงัไมไดจัดเก็บหรือยังไมไดรับการจัดสรร 
                (2) ปดทะเบยีนคุมรายจายตามงบประมาณทุกประเภทเพื่อหางบประมาณรายจายคงเหลือ 
           1.2 ดานบัญชีและการเงิน 
                (1) ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลปดบญัชีแยกประเภททกุบัญช ี
                (2) ใหเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงานรับ - จายเงินสด 
                (3) ให อบต.จัดทํางบทดลอง 
                (4) ให อบต.จัดทํารายละเอยีดเงินฝากธนาคารทุกบัญช ี
                (5) ให อบต.จัดทํารายละเอยีดคาใชจายตาง ๆ ที่ไดกอหน้ีผูกพันไวแลวและยังไมไดจายเงิน 
       (6) ให อบต.จัดทํารายละเอียดลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 
                  (7) ให อบต.ทียุ่บรวมจัดทํารายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ และทรัพยสินตางๆ เพ่ือสงมอบให     
เทศบาล 
     2 เมื่อรวมแลว 
            2.1 ดานทะเบียนคุมงบประมาณ 

        (1) นําประมาณการรายรับขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลที่ยังไมไดจัดเก็บหรือ
ยังไมไดรับการจัดสรร มาตั้งรวมในประมาณการรายรับในทะเบยีนเงินรายรับของเทศบาล โดยใหใช
ทะเบยีนเลมเดิมของเทศบาล แตใหขึ้นหนาใหม 
                  (2)  นํางบประมาณรายจายคงเหลือขององคการบริหารสวนตําบล มาตั้งเพ่ิมใน
งบประมาณรายจายของเทศบาลในทะเบยีนงบประมาณรายจายของเทศบาล 
             2.2 ดานบัญชีและการเงิน 
        (1) ใหนํายอดตามงบทดลอง ขององคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลไปรวมกัน  
(ตามตวัอยางขางทาย) 
                 (2) ใหนํายอดที่ปรากฏในงบทดลองหลังจากที่ไดรวมกันแลวไปเปดบัญชีแยกประเภท 
โดยใชเลมใหม 

ดานบําเหน็จบํานาญ 
 

1. กอนการรวม   
            ให อบต.ที่จะยุบรวมเตรยีมการสํารวจ จัดทําทะเบียนประวตัิพนักงานใหเรียบรอยครบถวน  
เพ่ือประโยชนในการคาํนวณบําเหน็จบาํนาญในอนาคต และเตรยีมสงมอบงานใหเทศบาลที่รับรวมตรวจสอบ
และสงเงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. ที่ อบต. มีหนาที่ตองสงตามระเบียบฯ ใหเรียบรอยกอนการรวม
ตรวจสอบใบเบิกเงินสวัสดิการดานตาง ๆ ของพนักงาน (ถามี) ดําเนินการเบิกจายใหเสร็จสิ้นเรียบรอย 
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2. เมื่อรวมแลว      
         เน่ืองจากเปนการรวม อบต.มาเพ่ิมอีกทําใหประมาณการรายรับมีการเปลี่ยนแปลงให          
เทศบาลตั้งงบประมาณรายจายในงบกลาง (เฉพาะสวนที่รายรับเพ่ิม) สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ  
ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวนรอยละ 2 ของประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู     
เงินที่มี ผูอุทิศใหและจัดสงไปยังสํานักงาน ก.บ.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ถนนราชสีมา กทม. 
10300 ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปงบประมาณ   
 

ดานพัสดุ 
1. กอนการรวม 
     การพัสดุใดที่ยังไมไดดําเนินการ  ใหองคองคการบรหิารสวนตําบลที่จะไปรวม  ชะลอ      

การดําเนินการเกี่ยวกบัการพัสดุน้ันไวกอน  เวนแตกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน 
           2. เมื่อรวมแลว 

     ใหเทศบาลที่รับรวม ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดขุอง อบต.ที่ไปรวม ที่ยังดําเนนิการไมแลว
เสร็จกอนวันที่มีการยุบรวมน้ันตอไปโดยใหแกไขรายละเอียดของเอกสารเกี่ยวกบัการพัสดุตาง ๆ ที่จําเปน  
เชน  ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา  สัญญา  เปนตน  โดยถือปฏิบัตติามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพสัดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2535 

 
ดานแผนพฒันา 

 
เม่ือรวมองคการบริหารสวนตําบลกับเทศบาลแลว 
(1) ใหนําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและแผนพัฒนาของเทศบาลที่มีอยูเดิมมาใชใน  

การบริหารงานไปพลางกอน 
(2) ระหวางทีใ่ชแผนพัฒนาตาม (1) ใหเทศบาลเตรียมเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ของเทศบาลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใชในการบริหารงานของเทศบาลในปถัดไป 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 


