
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2102402 ชื่อวิชา  หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององคการปกครองสวนทองถิ่น

หนวยกิต/ชั่วโมง 2

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2102402 หลักกฎหมายการคลังและการภาษีอากรขององคการปกครองสวนทองถ่ิน

Principles of Public Finance Law and Taxation of Local Administrative Organizations

2. จํานวนหนวยกิต

2 (2-0-4) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

อาจารยผูสอน

กลุม 01 อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

กลุม 02 อาจารยกิตติยา พรหมจันทร

กลุม 02 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ



ไมมี

9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและอธิบายหลักการเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐาน หลักกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการคลังและการภาษีอากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได2. เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและอธิบายเก่ียวกับปญหาการจัดเก็บรายไดและแนวทางในการแกไข การจัดทํา

แผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายท่ีมีในปจจุบัน3.  มีเพ่ือใหนักศึกษาวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาท่ี มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          แนวคิดพ้ืนฐาน หลักกฎหมายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการคลังและการภาษีอากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปญหาการจัดเก็บราย

ไดและแนวทางในการแกไข การจัดทําแผนงานโครงการและการบริหารงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การควบคุมตรวจ

สอบการใชจายงบประมาณ แผนการกระจายอํานาจตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการ

ปกครองสวนทองถ่ินในขอบเขตท่ีเก่ียวกับการการคลัง ภาษีอากรและงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

          Fundamental concepts, legal principles of Public Finance and Taxation of Local Administrative Organizations.

Problems and possible solutions of income collection. Planning and budget management of local administrative

agencies. Control of budget expense. Legalized decentralization plan of public financial, taxation and budget for

local administrative agencies

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา คร้ังละ 2 ชม. ตอสัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1 อธิบายวัตถุประสงคและ

ขอบเขตของการ

ศึกษา วิธีการศึกษาและ

การวัดผลการ

ศึกษา ความหมาย ความ

สําคัญ วิวัฒนาการของ

การคลังทองถิ่น 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

2 แนวคิดวาดวยการคลัง

ทองถิ่น -การกระจายอํา

นาจทางการคลังให

แก อปท. -แนวคิดวา

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

ดวย หลักการภาษี

อากร -การจัดแบง

ภารกิจในการจัดทํา

สินคา บริการสาธารณะ

และการจัดแบงภาษี

ระหวางรัฐบาล

กับ อปท. 

3 วิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น - ความ

หมาย - ลักษณะของงบ

ประมาณรายจาย - ขั้น

ตอนการจัดทํางบ

ประมาณ - การบริหาร

หรือควบคุมงบ

ประมาณ การเงิน การ

บัญชี การบริหาร

ทรัพยสินและรายงาน

การคลัง 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสรุปประเด็นสําคัญ

หรือการนําเสนอผลของการ

สืบคนที่ไดรับมอบหมาย

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

4 วิธีการงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น(ตอ) - ความ

หมาย - ลักษณะของงบ

ประมาณรายจาย - ขั้น

ตอนการจัดทํางบ

ประมาณ - การบริหาร

หรือควบคุมงบ

ประมาณ การเงิน การ

บัญชี การบริหาร

ทรัพยสินและรายงาน

การคลัง 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การระดมสมอง (Brain

storming)

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

5 รายจายขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น -

รายจายประจํา -ราย

จายพิเศษ 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

6 รายจายขององคกร

ปกครองสวนทอง

ถิ่น (ตอ) -รายจาย

ประจํา -รายจายพิเศษ 

1. การบรรยาย 1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

7 รายไดที่เปนภาษีอากร

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น - ความหมาย

ของภาษี

อากร - วัตถุประสงค

ของภาษี

อากร - ประเภทภาษี

อากร - ทําความเขาใจ

กฎหมายใหม คือ ราง

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง พ.ศ. ภาษีโรง

เรือนและที่ดิน - ที่มา

และความสําคัญ - ผู

มีหนาที่เสียภาษี - ฐาน

ภาษี 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การทดสอบกอนเรียน

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

8 ภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน (ตอ) - อัตราและ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2 0 4 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

การคํานวณภาษี - การ

ชําระภาษี - การอุทธรณ

ภาษี - บทลงโทษทาง

ภาษี 

3. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning)

4. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

2. หนังสือ

3. Power Point 

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

9 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับภาษี

โรงเรือนและที่ดิน 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

10 ภาษีปาย -ที่มาและความ

สําคัญ -ผูมีหนาที่เสีย

ภาษี -ฐานภาษี -อัตรา

และการคํานวณภาษี 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

11 ภาษีปาย(ตอ) - การ

ชําระภาษี - การอุทธรณ

ภาษี - บทลงโทษทาง

ภาษี กรณีศึกษาที่เกี่ยว

สกับภาษีปาย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การนําเสนอปากเปลา

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

12 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับภาษี

ปาย วิเคราะหปญหา

การจัดเก็บภาษีปายขอ

งอปท. 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

13 หมวดรายไดจาก

ทุน - ภาษีเพื่อการ

ศึกษา - ภาษี

บํารุง อบจ. จากนํ้ามัน

เบนซิน นํ้ามัน

ดีเซล และ กาซสําหรับ

รถยนต - ภาษี

บํารุง อบจ. จาก

ยาสูบ - อากรการฆา

สัตว -หมวดคา

ธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต -หมวดรายได

จากทรัพยสิน -หมวด

รายไดจาก

สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย -หมวดรายได

เบ็ดเตล็ด 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

14 กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับภาษี

ปาย วิเคราะหปญหา

การจัดเก็บภาษีปายขอ

งอปท. 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

3. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

15 สรุปเนื้อหารายวิชา

นําเสนองานกรณีศึกษาที่

ใหไปคนควา 

1. การบรรยาย

2. การเรียนรูแบบรวมมือ

(Cooperative learning)

3. การเรียนรูดวยการตั้ง

คําถาม (Learning to

Question) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

2 0 4 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การนําเสนอปากเปลา

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. อาจารยกิตติยา

พรหมจันทร 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 30.00 60.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู



ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,

5.1,5.4 

การสังเกตพฤติกรรม 1-15 0 0 

2 1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,5.1,

5.4 

การนําเสนอปากเปลา 15 0 0 

3 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,

5.1,5.4 

การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 0 0 

4 1.1,1.6,1.7,2.2,2.3,3.5,3.6,

5.1,5.4 

การสอบปลายภาค 16 100 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

โกวิทย พวงงาม 2552 การปกครองทองถ่ินไทย โรงพิมพเดือนตุลา

ศ.ดร.ศุภลักษณ พินิจภูวดล 2550 คําอธิบายภาษีทองถิ่น วิญูชน

เอกสารประกอบการสอนของผศ.จิรวัฒน  สุทธิแพทย

เอกสารประกอบการสอนของอาจารยกิตติยา  พรหมจันทร

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

1. เกริกเกียรติ พิพัฒนเสริธรรม, ศาสตราจารย ดร. , การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย. พิมพคร้ังท่ี 9, กรุงเพทฯ : บริษัทซีเอ็ด

ยูเคชั่น จํากัด, 25522. ธเนศวร เจริญเมือง, 100 ป การปกครองสวนทองถิ่นไทย พ.ศ. 2440 – 2540, พิมพครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ : ศูนย

หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548.3. นันทวัฒน บรมานันท , ศาสตราจารย ดร., การปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540). พิมพคร้ังท่ี 4 , กรุงเทพฯ : 2549. 4. ไพรัช ตระการศิรินนนท, การคลังภาครัฐ. พิมพคร้ัง 1, เชียงใหม :

คะนึงนิจการพิมพ, 2548.สถาบันพระปกเกลา, สารานุกรมการปกครองสวนทองถ่ินไทย หมวดท่ี 4 องคประกอบขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เร่ือง การคลังทองถ่ิน. จัดพิมพโดยสถาบันพระปกเกลา : กรุงเทพฯ, 2547.5. สมชาติ เจศรีชัย, รวมกฎหมายเก่ียวกับองคกร

ปกครองทองถ่ินและการเลือกต้ังทองถ่ิน พ.ศ.2546. สํานักพิมพแวนแกว, กรุงเทพฯ : 2546.6. อุดม เชยถีวงศ, คูมือปฏิบัติงานของผู

บริหารและบุคลากร อบต. บริษัททิชชิ่งเอ็ดจํากัด, กรุงเพทฯ : 2547.

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

www.thailocaladmin.go.th www.local.moi.go.th


