
ตัวอย่างหนังสือ



6

ชุดที่ 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ส่วนที่ 1  บททั่วไป 

ส่วนที่ 2  พระมหากษัตริย์ 

ส่วนที่ 3  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

ส่วนที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทย

ส่วนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ

ส่วนที่ 6  แนวนโยบายแห่งรัฐ

ส่วนที่ 7  รัฐสภา

ส่วนที่ 8  คณะรัฐมนตรี

ส่วนที่ 9  การขัดกันแห่งผลประโยชน์

ส่วนที่ 10 ศาล

ส่วนที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 12 องค์กรอิสระ

ส่วนที่ 13 องค์กรอัยการ

ส่วนที่ 14 การปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ส่วนที่ 16 การปฏิรูปประเทศ 

ส่วนที่ 17 บทเฉพาะกาล

ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข 

เพิ่มเติม 

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  การจัดระเบียบบริหารราชการ 

 ส่วนกลาง

ส่วนท่ี 3  การจดัระเบยีบราชการในราชการ 

 ส่วนกลาง (ส�านักนายกรัฐมนตรี)

ส่วนที่ 4  การจัดระเบียบราชการในราชการ 

 ส่วนกลาง (กระทรวง)

ส่วนที่ 5  การจัดระเบียบราชการในราชการ 

 ส่วนกลาง (กรม)

ส่วนที่ 6  การบริหารราชการในต่างประเทศ

9

9

10

11

16

16

19

23

40

43

44

45

47

52

52

54

56

56

57

57

58

61

64

66

71

สารบัญ

ส่วนที่ 7  การจัดระเบียบบริหารราชการ 

 ส่วนภูมิภาค 

ส่วนที่ 8  การจัดระเบียบบริหารราชการ 

 ส่วนภูมิภาค (จังหวัด)

ส่วนที่ 9  การจัดระเบียบบริหารราชการ 

 ส่วนภูมิภาค (อ�าเภอ)

ส่วนที่ 10 การจัดบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่ 11 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ชุดที่ 3 พระราชบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

ส่วนที่ 2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่วนที่ 3  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ส่วนที่ 4 อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 

 ส่วนจังหวัด

ส่วนที่ 5  การงบประมาณและการคลัง

ส่วนที่ 6  การก�ากับดูแล

ชุดที่ 4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  การจัดตั้งเทศบาล

ส่วนที่ 3  สภาเทศบาล

ส่วนที่ 4  นายกเทศมนตรี

ส่วนที่ 5  หน้าที่ของเทศบาล

ส่วนที่ 6  เทศบัญญัติ

ส่วนที่ 7  การคลังและทรัพย์สินของเทศบาล

ส่วนที่ 8  การก�ากับดูแล

ส่วนที่ 9  คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล

72

72

74

76

76

78

78

79

83

87

91

94

96

96

97

98

103

106

110

114

115

116

BOOK_��������� ������������������������� ������������������������������������������ 14.indd   6 14/7/2565   14:26:36

ตัวอย่างหนังสือ



7

ชุดที่ 5 พระราชบัญญัติสภาต�าบล  

และองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  สภาต�าบล

ส่วนที่ 3  อ�านาจหน้าของสภาต�าบล

ส่วนที่ 4  รายได้และรายจ่ายของสภาต�าบล

ส่วนที่ 5  การก�ากับดูแลสภาต�าบล

ส่วนที่ 6  องค์การบริหารส่วนต�าบล

ส่วนที่ 7  สภาองค์การบริหารต�าบล

ส่วนที่ 8  นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล

ส่วนที่ 9  อ�านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 

 ส่วนต�าบล

ส่วนที่ 10 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหาร

 ส่วนต�าบล 

ชุดที่ 6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  สภาเมืองพัทยา

ส่วนที่ 3  นายกเมืองพัทยา

ส่วนที่ 4  ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

ส่วนที่ 5  อ�านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา

ส่วนที่ 6  ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

ส่วนที่ 7  รายได้และรายจ่าย

ส่วนที่ 8 การก�ากับดูแล

ชุดที่ 7 พระราชบัญญัติก�าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  คณะกรรมการการกระจายอ�านาจ

 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3  การก�าหนดอ�านาจและหน้าที่

 ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ

ส่วนที่ 4  การจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากร

ส่วนที่ 5  แผนการกระจายอ�านาจให้แก่

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดที่ 8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  การบริหารงานบุคคลในองค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัด (คณะกรรมการ

 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ส่วนที่ 3  การบริหารงานบุคคลในองค์การ

 บริหารส่วนจังหวัด (คณะกรรมการกลาง 

 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด)

ส่วนที่ 4  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

 (คณะกรรมการพนักงานเทศบาล)

ส่วนที่ 5  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

 (คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล)

ส่วนที่ 6  การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหาร 

 ส่วนต�าบล (คณะกรรมการพนักงาน 

 ส่วนต�าบล)

ส่วนที่ 7  การบริหารงานบุคคลในองค์การ 

 บริหารส่วนต�าบล (คณะกรรมการกลาง 

 พนักงานส่วนต�าบล)

ส่วนที่ 8  การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา  

 (คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา)

ส่วนที่ 9  การบริหารงานบุคคลใน

 กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 10  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

 บุคคลส่วนท้องถิ่น

117

117

118

120

121

122

122

123

128

133

135

139

139

140

143

145

147

148

149

150

151

151

152

157

160

166

168

168

169

174

178

182

185

187

188

189

189

BOOK_��������� ������������������������� ������������������������������������������ 14.indd   7 14/7/2565   14:26:36

ตัวอย่างหนังสือ



8

ชุดที่ 9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ส่วนที่ 3  การบริหารราชการเพื่อให้เกิด 

 ประโยชน์สุขของประชาชน

ส่วนที่ 4  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผล 

 สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ส่วนที่ 5  การบริหารราชการอย่างม ี

 ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 

 ในเชิงภารกิจของรัฐ

ส่วนที่ 6  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 7  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ

ส่วนที่ 8  การอ�านวยความสะดวก และการ 

 ตอบสนองความต้องการ 

 ของประชาชน

ส่วนที่ 9  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ชุดที่ 10 พระราชบัญญัติการอ�านวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  คู่มือส�าหรับประชาชน 

ส่วนที่ 3  ศูนย์บริการร่วม

ส่วนที่ 4  การตรวจสอบเอกสาร

 และการพิจารณาด�าเนินการ

ส่วนที่ 5  การช�าระค่าธรรมเนียมต่ออายุ 

 ใบอนุญาตแทนการยื่นค�าขอต่ออายุ

ส่วนที่ 6  ศูนย์รับค�าขออนุญาต 

ชุดที่ 11 ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1  บททั่วไป

ส่วนที่ 2  ชนิดของหนังสือราชการ 

ส่วนที่ 3  ชนิดของหนังสือราชการ

 (หนังสือภายนอก) 

ส่วนที่ 4  ชนิดของหนังสือราชการ 

 (หนังสือภายใน) 

ส่วนที่ 5  ชนิดของหนังสือราชการ 

 (หนังสือประทับตรา) 

ส่วนที่ 6  ชนิดของหนังสือราชการ 

 (หนังสือสั่งการ) 

ส่วนที่ 7  ชนิดของหนังสือราชการ 

 (หนังสือประชาสัมพันธ์)

ส่วนที่ 8  ชนิดของหนังสือราชการ 

 (หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท�าขึ้น

 หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ)

ส่วนที่ 9  ชั้นความเร็วของเอกสาร

ส่วนที่ 10  ส�าเนาเอกสารและหนังสือเวียน

ส่วนที่ 11  การรับและส่งหนังสือ

ส่วนที่ 12  การเก็บรักษาหนังสือ

ส่วนที่ 13  การยืมหนังสือ

ส่วนที่ 14  การท�าลายหนังสือ

ส่วนที่ 15  มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง

ส่วนที่ 16  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

192

192

194

194

195

197

199

200

201

203

205

205

207

208

209

210

211

213

213

214

215

216

217

217

218

219

219

220

221

222

223

224

224

225

BOOK_��������� ������������������������� ������������������������������������������ 14.indd   8 14/7/2565   14:26:36

ตัวอย่างหนังสือ



9

ชุดที่ 1 รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

1.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย 

ตอบ รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20

2.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้เมื่อใด และมีผลใช้บังคับเมื่อใด

ตอบ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

3.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเคยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วทั้งสิ้นกี่ครั้ง

ตอบ 1 ครั้ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.  

 2564 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 ข้อสังเกต “วันที่กฎหมายประกาศใช้” กับ “วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ” มีความแตกต่างกันดังนี้ 

 • “วันที่กฎหมายประกาศใช้” คือ วันที่มีการประกาศกฎหมายฉบับนั้นๆ ให้ประชาชนรับรู้โดยท่ัวกันในราชกิจจา- 

  นุเบกษา 

 • “วนัทีก่ฎหมายมผีลใช้บงัคบั” คอื วนัเริม่บงัคบัใช้ของกฎหมายฉบบันัน้ๆ โดยอาจเป็นวนัเดยีวกบัทีป่ระกาศในราชกจิจา-

  นุเบกษา หรือวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือก�าหนดเป็นวันในอนาคต เช่น ให้บังคับใช้เมื่อ 

  พ้นก�าหนด 90 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

4. รฐัธรรมนญูมาตรา 1 บญัญัตว่ิา “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรอนัหนึง่อนัเดยีว จะแบ่งแยกมิได้” จงอธิบาย 

 ความหมายของค�าว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักร”

ตอบ ประเทศไทยเป็นรัฐเด่ียวและเป็นราชอาณาจักรซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ ท้ังนี้ บทบัญญัต ิ

 มาตรา 1 จะสอดคล้องกับมาตรา 2 ที่บัญญัติว่า “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา- 

 กษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

5.  รัฐธรรมนูญก�าหนดว่าบุคคลหรือองค์กรหรือคณะบุคคลใดที่เป็นเจ้าของอ�านาจอธิปไตย

ตอบ รัฐธรรมนูญมาตรา 3 ก�าหนดหลักการไว้ว่า อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรง 

 ใช้อ�านาจผ่านองค์กรทางการเมอืง โดยอ�านาจอธปิไตย แบ่งออกเป็น 3 อ�านาจ คอื อ�านาจนติบิญัญตั ิอ�านาจบรหิาร  

 และอ�านาจตุลาการ

6.  การใช้อ�านาจนิติบัญญัติต้องกระท�าผ่านองค์กรทางการเมืองใด 

ตอบ รัฐสภา

7.  การใช้อ�านาจบริหารต้องกระท�าผ่านองค์กรทางการเมืองใด 

ตอบ คณะรัฐมนตรี

8.  การใช้อ�านาจตุลาการต้องกระท�าผ่านองค์กรทางการเมืองใด 

ตอบ ศาล 
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56.  หากผู้ที่พบเห็นการกระท�าของกลุ่มบุคคลที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา- 

 กษัตรย์ิทรงเป็นประมขุยืน่เรือ่งต่ออยัการสงูสดุแล้ว ต่อมาอยัการสูงสดุมคี�าสัง่ไม่รบัค�าร้อง หรอือยัการสงูสดุ 

 ไม่ด�าเนินการใดๆ เกินกว่า 15 วัน รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ผู้ที่พบเห็นไว้อย่างไร

ตอบ ให้ผู้ที่พบเห็นยื่นค�าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเองได้ 

ส่วนที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทย 

57.  รัฐธรรมนูญก�าหนดหน้าที่หลักของประชาชนชาวไทยไว้กี่ข้อ 

ตอบ 10 ข้อ 

58.  จงอธิบายหน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา 50 ก�าหนดไว้โดยสังเขป

ตอบ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

 2. ป้องกันประเทศ รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

 3. ปฏิบัติตามกฎหมาย

 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ

 5. รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ

 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่น และไม่กระท�าการที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม

 7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติ 

 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

 9. เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 10. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ส่วนที่ 5 หน้าที่ของรัฐ 

59.  เหตุใดรัฐธรรมนูญจึงต้องบัญญัติให้มีหมวด “หน้าที่ของรัฐ”

ตอบ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนว่า รัฐต้องด�าเนินการอันเป็นหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด เพือ่ให้สทิธิ 

 ของประชาชนในเรือ่งส�าคญัๆ เกิดเป็นรปูธรรมโดยท่ีประชาชนไม่ต้องเรยีกร้อง

60.  รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยที่มีบทบัญญัติหมวด “หน้าที่ของรัฐ” คือรัฐธรรมนูญฉบับใด 

ตอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 20) 

61.  รัฐธรรมนูญมาตรา 54 ก�าหนดว่ารัฐต้องด�าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ปี ตั้งแต่ก่อน 

 วัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ตอบ  12 ปี 

62.  “รฐัต้องด�าเนนิการให้เดก็ทกุคนได้รบัการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคับ 

 อย่างมีคณุภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย” อยากทราบว่าระยะเวลา 12 ปี นับระดับชัน้ใดบ้าง

ตอบ ระดับอนุบาลปีที่ 1-3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

63.  รัฐต้องส่งเสริมให้หน่วยงานใดของรัฐเข้ามามีบทบาทในการให้การศึกษากับเด็กเล็ก (ระดับชั้นก่อนอนุบาล)

ตอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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13.  ประเทศไทยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่แห่ง

ตอบ 75 แห่ง 

ส่วนที่ 2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

14.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กฎหมายก�าหนดที่มาไว้อย่างไร 

ตอบ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

15.  จ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งไม่เท่ากันนั้นเพราะเหตุใด

ตอบ กฎหมายให้ถือเกณฑ์จ�านวนราษฎรเป็นตัวก�าหนดจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

16.  จงอธิบายเกณฑ์จ�านวนราษฎรที่ใช้เป็นตัวก�าหนดจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ จ�านวนราษฎรแต่ละจังหวัดถือเอาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง

 

จ�านวนราษฎร จ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไม่เกิน 500,000 คน 24 คน

500,001-1,000,000 คน 30 คน

1,000,001-1,500,000 คน 36 คน

1,500,001-2,000,000 คน 42 คน

เกินกว่า 2,000,000 คน 48 คน

17.  จงัหวัดพระนครศรอียธุยามจี�านวนประชากรชาย 377,833 คน และประชากรหญงิ 404,263 คน จะมีจ�านวน 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน

ตอบ 30 คน

18.  นอกจากกฎหมายจะก�าหนดจ�านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้แล้ว เพ่ือให้สภาองค์การ 

 บริหารส่วนจังหวัดมีจ�านวนสมาชิกกระจายจากอ�าเภอต่างๆ อย่างทั่วถึง กฎหมายก�าหนดหลักเกณฑ์การ 

 เลือกตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างไรบ้าง

ตอบ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากอ�าเภอต่างๆ ในเขตจังหวัด อย่างน้อย  1 คน ต่ออ�าเภอ

19.  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก�าหนดคราวละกี่ปี

ตอบ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

20.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่เมื่อใด

ตอบ วันเลือกตั้ง
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103. จงท�าแผนผังสรุปขั้นตอนการตราข้อบัญญัติ กรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู ้เสนอร่าง 

 ข้อบัญญัติ ตั้งแต่กระบวนการเสนอร่างข้อบัญญัติจนถึงขั้นตอนการประกาศใช้กฎหมาย

ตอบ 

 
ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลงนามประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เห็นชอบ
ภายใน 7 วัน

พิจารณาภายใน 15 วัน

ส่งคืนสภาฯ 
เพื่อให้พิจารณาใหม่
พร้อมระบุเหตุผล

ยืนยัน

มากกว่า 2 ใน 3 น้อยกว่า 2 ใน 3

ไม่ยืนยัน

ตกไป

ตกไป

ภายใน 30 วัน
คะแนนเสียง 2 ใน 3
ของจ�านวนสมาชกิสภาฯ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

พิจารณา
ไม่ทัน
15 วัน
ถือว่า

เห็นชอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาใหม่

 

104. จงท�าแผนผังสรุปข้ันตอนการตราข้อบัญญัติ กรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้มีสิทธิ 

 เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ตั้งแต่กระบวนการเสนอร่างข้อบัญญัติ 

 จนถึงขั้นตอนการประกาศใช้กฎหมาย

ตอบ

 
ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไม่ยืนยัน หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง 2 ใน 3
ของจ�านวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ยืนยันด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3
ของจ�านวนสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ภายใน 7 วัน

* หากนายกฯ ไม่ลงนามภายใน 7 วัน
 ให้ผู้ว่าฯ ลงนาม

ตกไป

ประกาศใช้กฎหมาย

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงนาม
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ลงนาม*
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

เห็นชอบด้วย
กับสภาฯ

เห็นชอบด้วย
กับสภาฯ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ไม่เห็นชอบด้วย
กับสภาฯ

เห็นชอบด้วย
กับนายกฯ

พิจารณาใหม่
ภายใน 30 วัน

105. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือ 

 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กฎหมายก�าหนดให้ต้องด�าเนินการอย่างไรต่อไป

ตอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้ง โดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระ 

 ส�าคัญในร่างข้อบัญญัตินั้น
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 21. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจ�าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 

 22. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

 23. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 

 24. การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 

 25. การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว

116.  เทศบาลเมือง และเทศบาลนครอาจจัดท�ากิจการใดๆ ได้บ้างภายในเขตเทศบาล

ตอบ 1.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 

 2.  ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 

 3.  บ�ารุงและส่งเสริมการท�ามาหากินของราษฎร 

 4.  ให้มีและบ�ารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 

 5.  ให้มีและบ�ารุงโรงพยาบาล 

 6.  ให้มีการสาธารณูปการ 

 7.  จัดท�ากิจการซึ่งจ�าเป็นเพื่อการสาธารณสุข

 8.  จัดตั้งและบ�ารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

 9.  ให้มีและบ�ารุงสถานที่ส�าหรับการกีฬาและพลศึกษา 

 10. ให้มีและบ�ารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 11. ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น 

 12. เทศพาณิชย์

ข้อสังเกต ตารางสรุปหน้าที่ของเทศบาลแต่ละรูปแบบ 

ที่ หน้าที่ของเทศบาล

เทศบาล
ต�าบล

เทศบาล 
เมือง

เทศบาล 
นคร

ต้อง
ท�า

อาจ
ท�า

ต้อง
ท�า

อาจ
ท�า

ต้อง
ท�า

อาจ
ท�า

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   

2. ให้มีและบ�ารุงทางบก ทางน�า้   

3. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

4. ดูแลการจราจร   

5.  รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ   

6. ก�าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

7. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ   

8. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง   

9.  จัดการ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา
 การฝึกอบรม

  

10. จัดการ สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก   

11. ส่งเสริมการสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
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 9. รายจ่ายอื่นใดที่จ�าเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามข้อผูกพัน หรือรายจ่ายตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ 

  ของกระทรวงมหาดไทยก�าหนดไว้

ส่วนที่ 8 การก�ากับดแูล

164.  ตามหลักการแบ่งอ�านาจ กฎหมายให้ผู้ใดมีอ�านาจก�ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเทศบาลให้เป็นไปตาม 

 กฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

165. การก�ากับดูแลการปฏิบัติราชการเทศบาลของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถด�าเนินการได้อย่างไรบ้าง

ตอบ  1. ชี้แจง แนะน�า หรือตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ เรียกรายงานเอกสารใดๆ มาตรวจ 

 2.  เรียกสมาชิกสภาเทศบาล หรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวน 

166.  ในการก�ากับดูแลเทศบาลต�าบลของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติการแทน

ตอบ นายอ�าเภอ

167.  ในการก�ากับดูแลเทศบาลเมืองของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติการแทน

ตอบ นายอ�าเภอ

168.  ในการก�ากับดูแลเทศบาลนครของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติการแทน

ตอบ ไม่สามารถมอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติการแทนได้

 ข้อสงัเกต กรณผีูว่้าราชการจงัหวดัประสงค์จะมอบหมายให้นายอ�าเภอปฏบิตักิารแทนในการก�ากบัดแูลเทศบาลนคร 

 พระราชบัญญัติเทศบาลไม่ได้ให้อ�านาจไว้โดยอัตโนมัติดังเช่นการก�ากับดูแลเทศบาลต�าบลและเทศบาลเมือง 

  แต่การมอบอ�านาจให้นายอ�าเภอปฏิบัติราชการแทนก็ยังคงท�าได้ แต่ต้องท�าเป็นหนังสือมอบอ�านาจปฏิบัติราชการ 

 แทนตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

169.  ผู้ใดมีอ�านาจยุบสภาเทศบาลได้ 

ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

170.  กฎหมายก�าหนดให้บุคคลใดสามารถเสนอความเห็นให้มีการยุบสภาเทศบาลต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

 มหาดไทยพิจารณาได้ 

ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

171.  เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล กฎหมายก�าหนดให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ภายในก�าหนด 

 กี่วัน

ตอบ 45 วัน 
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ส่วนที่ 10 รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต�าบล

147.  รายได้ประเภทภาษขีององค์การบรหิารส่วนต�าบล ทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นผูจ้ดัเก็บเองมีรายการใดบ้าง

ตอบ 1. ภาษีบ�ารุงท้องที่ 

 2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

 3. ภาษีป้าย 

 4. อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียม

148.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนถือเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต�าบล ซึ่งองค์การบริหาร 

 ส่วนต�าบลจัดเก็บเองหรือรัฐเป็นผู้จัดสรรให้ 

ตอบ รัฐเป็นผู้จัดสรรให้

149.  นอกจากอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายว่าด้วยการน้ันก�าหนดไว้แล้ว องค์การบริหารส่วนต�าบล 

 มีอ�านาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลเพ่ือเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนได้อีก ส�าหรับ 

 ภาษีและค่าธรรมเนียมใดบ้าง 

ตอบ 1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

 2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา

 3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน

150. การทีอ่งค์การบรหิารส่วนต�าบลจะเกบ็ภาษอีากรและค่าธรรมเนยีมเพิม่ขึน้จากอตัราทีก่ฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

 ก�าหนดส�าหรับภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่น 

 การพนัน องค์การบริหารส่วนต�าบลต้องด�าเนินการอย่างไรก่อน

ตอบ ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบล

151.  องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นจากอัตราที่กฎหมายว่าด้วย 

 การนัน้ก�าหนดส�าหรบัภาษธีรุกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนยีมใบอนุญาตขายสรุา และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตในการ 

 เล่นการพนันได้ในอัตราเท่าใด

ตอบ ไม่เกินร้อยละ 10 ของภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

152.  รายได้จากทรัพยากรธรรมชาติขององค์การบริหารส่วนต�าบลมีอะไรบ้าง

ตอบ 1. ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยน�้าบาดาล 

 2. เงินอากร ประทานบัตรใบอนุญาต และอาชญาบัตรตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

 3. ค่าภาคหลวง และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้

 4. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 

 5. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

 6. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ

153.  องค์การบริหารส่วนต�าบลมีรายได้ประเภทใดตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ตอบ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
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