
 

 

    
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   คู่มือการปฏิบติังาน คู่มือการปฏิบติังาน กองกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบประมาณและงบประมาณ    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทราองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

  โทร. โทร. ๐ ๐ ––  ๓๘๐๙ ๓๘๐๙ ––  ๓๗๑๑  ๓๗๑๑  ต่อ  ต่อ  ๔๑๑๔๑๑--๔๑๕   ๔๑๕     

  โทรสาร. โทรสาร. ๐ ๐ ––  ๓๘๐๙ ๓๘๐๙ ––  ๓๗๒๓๓๗๒๓    

             



 

 

  

ค ำน ำค ำน ำ  

  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร       
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยระบุความรับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ของงานแต่ละงาน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน มีกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้อง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์กร 

      จากการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณฉบับนี้ หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณและผู้สนใจทั่วไป จะน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
 
     
 
                              (นำยอภิชำติ  จันทร์หอม) 
               ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำตร์และงบประมำณ 
                       กุมภำพันธ์ 2564  
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  ขอบเขตการปฏิบัติงาน          3 
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 แผนผังขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น     11 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    ๑7 

           งานการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม    21 
                      แผนผังขั้นตอนการจัดท างบประมาณ      21 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี     22 
      และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

      งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    28 
  แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   28 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  29 
  การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ      35 
               ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน        35 
               ฝ่ายงบประมาณ          38 
               ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน       41 
               ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล           43 
 
 
 



 

 

  
                                                                              สำรบัญสำรบัญ  (ต่อ)(ต่อ)                                        หน้ำ 
  
บทที่   บทที่   ๓๓      ระเบียบ  หนังสือสั่งกำร และเอกสำรที่เกี่ยวข้องระเบียบ  หนังสือสั่งกำร และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   46 
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               สว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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                          บริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒    
                          ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒     
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  49  
     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
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        หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    51 
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 หมวด 1  อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ    53 
 หมวด 2  ลักษณะของงบประมาณ      53 
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                เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
                สว่นจังหวัด ลงวนัที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
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                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
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                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/3616 ลงวนัที่ 24 มถิุนายน 2559  
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บทท่ีบทท่ี    ๑๑  
บทน ำบทน ำ 

 
๑. ควำมเป็นมำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕63 
มีภารกิจในการให้บริการสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามที่ได้รับการกระจายอ านาจ
จากรัฐบาล โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวม สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้   
  ปัจจุบันกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการ
บริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน และฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โดยแต่ละฝ่ายมีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      ๑. ฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนพัฒนา งานจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท าแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น งานจัดเก็บบันทึก 
และประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงานงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

      2. ฝ่ำยงบประมำณ มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานเสนอแนะ
ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
งานเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม จากระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดท า
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) งานการโอนเงินงบประมาณ งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานควบคุมและการขออนุมัติใช้เงิน
ส ารองจ่าย งานควบคุมและตรวจสอบยอดงบประมาณ งานตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย งานตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบจ. 
งานการเงิน งานบริหารพัสดุ งานแผนพัฒนาและงบประมาณ งานประสานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ 
งานประสานและจัดท าโครงการเพ่ืออุดหนุนส่วนราชการอ่ืนและหน่วยงานอ่ืน งานจัดเก็บ บันทึก และประมวลผล
ข้อมูล งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติ ฯ รายงานต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
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  3. ฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานการประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ งานแผนงาน
เชิงวิชาการ งานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด งานจัดท ากรอบนโยบายทิศทาง 
แนวทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รวบรวมจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  4. ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานตรวจติดตาม 
และประเมินผลแผนงานและโครงการ งานตรวจสอบโครงการพัฒนา งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน งานวิจัยพัฒนาและประเมินผลแผนงาน/โครงการ งานวิเคราะห์ วิจัยแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น งานสารบรรณและงานธุรการ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ งานรวบรวม
สถิติข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส ารวจทัศนคติของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e – plan) งานการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานสถิติ ข้อมูลทั่วไป งานควบคุมภายใน และงานอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒. วัตถุประสงค์ของกำรจดัท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยระบุความ
รับผิดชอบตามภารกิจหน้าที่ของงานแตแ่ละฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
  ๔. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

๓. ประโยชน์ของกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ว่าคู่มือการปฏิบัติงานมีประโยชน์
อย่างไร และมีข้อดีอย่างไรบ้าง โดยสรุปดังนี้ 
  ๑. ท าให้งานที่ปฏิบัติมีคุณภาพตามที่ก าหนด 
  ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน 
  ๓. บุคลากรสามารถรู้งานซึ่งกันและกันและสามารถท างานแทนกันได้ 
  ๔. เมื่อมีการโยกย้ายผู้เข้ามารับต าแหน่งใหม่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
  ๕. มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความ
มั่นใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
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๔. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
  ขอบเขตและกระบวนการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กร 

๕. ค ำจ ำกัดควำม 
 5.๑ คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการปฏิบัติ งานอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ที่ก าหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
 5.๒ ระเบียบ หมายถึง แบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือด าเนินการ  
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บทท่ี  บทท่ี  ๒๒  
โครงสร้ำงและภำรกิจหน้ำท่ีโครงสร้ำงและภำรกิจหน้ำท่ีของกองของกองยุทธศำสตร์แยุทธศำสตร์และงบประมำณละงบประมำณ   

๑. อ ำนำจหน้ำทีค่วำมรับผดิชอบ    
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น งานการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด งานคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานงบประมาณ 
งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ งานสถิติข้อมูล งานสารสนเทศ งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าทางวิชาการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ดังนี้ 
   ๑.๑ ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  ๑.๒ ฝ่ายงบประมาณ   
  ๑.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  ๑.๔ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 

๒. ภำรกิจหน้ำที่ 
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องด าเนินการตามโครงสร้างตามแผน
อัตราก าลัง ดังนี้ 
      ๒.๑ ฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
        มีหน้าที่ดังนี้ 
                 1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนา 
                  2) งานจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  3) งานจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  4) งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  5) งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  6) งานจัดประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                  7) งานจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล 
                  8) วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
                  9) งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๒.๒ ฝ่ำยงบประมำณ 
        มีหน้าที่ดังนี้ 
                 1) งานงบประมาณ 
                  2) งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
        3) งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
                 4) งานเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจา่ย
เพ่ิมเติม จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) 
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                 5) งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (BBL) 
                 6) งานการโอนเงินงบประมาณ 
                  7) งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                  8) งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                  9) งานควบคุมและการขออนุมัติใช้เงินส ารองจ่าย 
                   10) งานควบคุมและตรวจสอบยอดงบประมาณ 
                  11) งานตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                  12) งานตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบจ. 
                    13) งานการเงิน 
                 14) งานบริหารพัสดุ 
                  15) งานแผนพัฒนาและงบประมาณ 
                  16) งานประสานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ  
                  17) งานประสานและจัดท าโครงการเพ่ืออุดหนุนส่วนราชการอ่ืนและหน่วยงานอื่น 
                  18) งานจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล  
                  19) งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติ ฯ และรายงานต่าง ๆ  
                  20) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

      ๒.๓ ฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน  
        มีหน้าที่ดังนี้ 
                  1) งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  2) งานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
                  3) งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                  4) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
                  5) งานสถิติข้อมูล 
                  6) งานสารสนเทศ 
                 7) งานการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
        8) งานแผนงานเชิงวิชาการ งานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
        9) งานจัดท ากรอบนโยบายทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  10) งานจัดท าและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  11) รวบรวมจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมของกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ           
                 12) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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      ๒.๔ ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล  
        มีหน้าที่ดังนี้ 
                  1) งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ 
                  2) งานตรวจสอบโครงการพัฒนา 
                  3) งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
                  4) งานวิจัยพัฒนาและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
                  5) งานวิเคราะห์ วิจัยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  6) งานสารบรรณและงานธุรการ 
                  7) งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
                  8) งานรวบรวมสถิติข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  9) งานส ารวจทัศนคติของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                  10) งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) 
                  11) งานการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                  12) งานสถิติ ข้อมูลทั่วไป 
                  13) งานควบคุมภายใน 
                  14) งานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 

 

 
 

แผนภูมิโครงสร้ำงแผนภูมิโครงสร้ำงข้ำรำชกำรข้ำรำชกำรของกองของกองยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์และงบประมำณและงบประมำณ  
  
 
+ 
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- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ (1) 
  
 
 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (2) 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (1) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1) 
    

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (๑) 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (๑) 
 

กองกองยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์และงบประมาณงบประมาณ      
  นักบริหารงานนักบริหารงานทั่วไป ระดับกลางทั่วไป ระดับกลาง  (๑)(๑)  

  

  

  ฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบายและแผน  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑) 

  
  
  

ฝ่ายงบประมาณฝ่ายงบประมาณ  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑) 

  

ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑) 

  

ฝ่ายฝ่ายตรวจตรวจติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล  
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (๑) 

  



 

 

  
แผนภูมิโครงสร้ำงพนักงำนจ้ำงของแผนภูมิโครงสร้ำงพนักงำนจ้ำงของกองกองยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์และงบประมำณและงบประมำณ  

  

  
 
+ 
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-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๒) 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์(๑) 
-  พนักงานขับรถยนต์ (๑) 
   

 

-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3) 
 
   
 
    

-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์(๑) 
 

-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3) 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (๑) 

กองกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบปและงบประมาณระมาณ      
    

  

  
  

ฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบายและแผน  ฝ่ายงบประมาณฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  ฝ่ายฝ่ายตรวจตรวจติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล  



 

 

  
แผนภูมิโครงสร้ำงของแผนภูมิโครงสร้ำงของกองกองยุทธศำสตร์ยุทธศำสตร์และงบประมำณและงบประมำณ  

  
+ 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

กองกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบประมาณและงบประมาณ          
  นักบริหารงานนักบริหารงานท่ัวไป ระดับกลางท่ัวไป ระดับกลาง  

นานายอภิชาติ จันทร์หอมยอภิชาติ จันทร์หอม  ผู้อ านวยการกอผู้อ านวยการกองงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบประมาณและงบประมาณ  

  

  
  

ฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบายและแผน  ฝ่ายงบประมาณฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  ฝ่ายฝ่ายตรวจตรวจติดตามและประเมินผลติดตามและประเมินผล  
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-  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
   น.ส.ประเทือง  ผาสุขเจรญิ 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   นางมาริสา  รัตนโยธิน  
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ 
   นายปัญญาพัฒน์ สุคันโท 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
   นายพิชัย  แก้วอุไร 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.หนึ่งฤทัย  ถาวรวงศ์ 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.พัชรี ใจตรงกล้า  
-  พนักงานขับรถยนต์  
   นายธนพงษ์  ตุ่มไทยสาคร  
 

-  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น  
   น.ส.สุภสัสร  รังสินธุ ์
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   นางสาวสรัญญา ตันเส็ง   
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   นายนาท  แสงสว่าง 
 - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.สุดารัตน์  ธาดาวรวิทย ์
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.วชิราภรณ์  ขวัญยัง 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.สุภาพรรณ  พรหมนิยม 
 
 
 
    
 

-  นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 
   นางพินนรา  เปรมเจรญิ 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   สิบเอกกานต์ สนธิ์ชัย  
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
   น.ส.ภูษณิศา เช้ือป้ัน 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.น้ าฝน  ขวัญเมือง 
-  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร ์
   น.ส.ชนิตา  จักขุจันทร 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นายณัฐวุฒิ  มะซอและ 
 

-  นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
   น.ส.วรรณา  อู่วิเชียร 
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   น.ส.เบญจวรรณ สุขศรเีมธีชัย 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
              -  ว่าง  -  
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นายเสกสม  นิพิฏฐกลุ 
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นายสาธิต  โภคินธเนตร  
-  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   น.ส.มนธนัชรวี  เทียมรุ่งเรืองวุฒิ 
-  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
   น.ส.รินดา  ล้อซ้ง 
 



 

 

แผนภูมิโครงสร้ำงภำรกิจหน้ำท่ีของแผนภูมิโครงสร้ำงภำรกิจหน้ำท่ีของกองยุทธศำสตร์กองยุทธศำสตร์และงบประมำณและงบประมำณ  
 

 
 

กองกองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์และงบประมาณและงบประมาณ    
    

  

  
  

ฝ่ายฝ่ายวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบายและแผน  ฝ่ายงบประมาณฝ่ายงบประมาณ  ฝ่ายฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  ฝ่ายฝ่ายตรวจตรวจติดติดตามและประเมินผลตามและประเมินผล  

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนา 
- งานจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
- งานจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัด 
- งานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
- งานจัดประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

- งานจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล 
- วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและศักยภาพ
ของหน่วยงาน 
- งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
 
      
 
 

- งานงบประมาณ 
- งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- งานจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและฉบับ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) 
- งานเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) 
- งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดท างบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) 
- งานการโอนเงินงบประมาณ 
- งานการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
- งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
- งานควบคุมและการขออนุมัติใช้เงินส ารองจ่าย 
- งานควบคุมและตรวจสอบยอดงบประมาณ 
- งานตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณเพื่อจัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย 
- งานตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายของ อบจ. 
- งานการเงิน 
- งานบริหารพัสดุ 
- งานแผนพัฒนาและงบประมาณ 
- งานประสานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ  
- งานประสานและจัดท าโครงการเพื่ออุดหนุนส่วนราชการอื่น
และหน่วยงานอื่น 
- งานจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล  
- งานรายงานผลการปฏิบัติงานตามขอ้บัญญัติฯ และรายงานต่าง ๆ  
          - งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

- งานการประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ 
- งานแผนงานเชิงวิชาการ งานตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
- งานจัดท ากรอบนโยบายทิศทาง แนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- งานจัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย        
              
 
 

- งานการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการ 
 - งานตรวจสอบโครงการพัฒนา 
 - งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
-  งานวิจัยพัฒนาและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
-  งานวิเคราะห์ วิจัยแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- งานสารบรรณและงานธุรการ 
- งานรวบรวมสถิติข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 - งานส ารวจทัศนคติของประชาชนในการบริหารงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – plan) 
- งานการจัดท ารายงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- งานสถิติ ข้อมูลท่ัวไป 
- งานควบคุมภายใน 
- งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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๓. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  
            ๓.๑ งำนกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น   
        3.1.1 แผนผังขั้นตอนกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท า / ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด และก าหนดขอบเขต / ประเภท
โครงการที่เกินศักยภาพฯ ของ อปท. 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอโครงการ 
  ที่เกินศักยภาพฯ ต่อคณะกรรมการประสาน   
  แผนพัฒนาระดับอ าเภอ 

 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอ    
 พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพ ฯ ของ อปท.  
 ในเขตอ าเภอ และจัดท าบัญชี สรุปโครงการที่เกิน
ศักยภาพ ฯ เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผน
ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด 
พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพ ฯ เพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่ 

     คณะกรรมการประสาน  
     แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ 
     จังหวัด 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ในเขตอ าเภอ 

      คณะกรรมการประสาน   
      แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ  
      อ าเภอ 

    คณะกรรมการประสาน  
    แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ  
    จังหวัด 

 

แผนผังขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



 

 

- ๑2 - 

        3.1.2 ขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำนด้ำนกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น        1. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 7467      
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
 (๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด         ประธานกรรมการ 
            (๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
                 มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนพัฒนา 1 คน 
           (3) ประธานคณะกรรมการประสานแผน 
                พัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอทุกอ าเภอ              กรรมการ 
           (4) เลขานุการคณะกรรมการประสานแผน 
                พัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอทุกอ าเภอ              กรรมการ 
           (5) ท้องถิ่นจังหวัด                                กรรมการ 
           (6) หัวหน้าส านักงานจังหวัด                             กรรมการ 
           (7) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                       กรรมการ 
           (8) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                ที่เลือกกันเองไม่เกิน 5 คน                          กรรมการ 
           (9) ประธานหอการค้าจังหวัด หรือผู้แทน             กรรมการ 
           (10) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน  กรรมการ 
        (11) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    กรรมการ/เลขานุการ 
 (12) หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
                   ส านักงานจังหวัด            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (13) หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                 ส านักงานการส่งเสริมการปกครอง 
                 ท้องถิ่นจังหวัด            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (14) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ 
                 พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนต าบล 
                 ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                 ที่กรรมการ/เลขานุการเลือก เป็นผู้ช่วย 
                 เลขานุการได้ ไม่เกิน 3 คน            ผู้ช่วยเลขานุการ 
           มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) ให้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาก าหนดกรอบการประสานตามยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับชาติ และจัดส่งกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ได้ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น            (2) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
หรือไม่ โดยพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
           (3) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไป
พิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่ (กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม) 
           (4) ตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อมิให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (5) พิจารณาน าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นแต่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวบรวมจัดท าเป็น 
"บัญชีโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)” โดยใช้รูปแบบเค้าโครงการของบัญชี
ประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ
ของโครงการโดยเร็วนับตั้งแต่วันที่ได้รับการเสนอบัญชีจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอและต้องและแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดทราบทุกแห่ง นายอ าเภอทุกอ าเภอ 
และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้มากท่ีสุดโดยเร็ว           
          2. จัดประชุมประชาคมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ 
จังหวัด เพื่อทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

          3. จัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
            - เพ่ือเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด พิจารณากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น           4. จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1 เพ่ือพิจารณา       
              4.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       
              4.2 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
          โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ 
บูรณาการโครงการพัฒนาที่จะด าเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         5. แจ้งมติเวียนประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อ 
             5.1 แจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทราบและใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            5.2 แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอทุกแห่ง 
       6. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
จัดประชุมเพ่ือ 
           6.1 พิจารณา/จัดล าดับความส าคัญโครงการเกินศักยภาพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           6.2 จัดท าบัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอคณะกรรมการประสานประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
           หลักเกณฑ์ในกำรเสนอโครงกำรเกินศักยภำพเพือ่บรรจุ 
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ตำมที่คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดก ำหนด 
  (1) ต้องเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 (2) อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ จะต้องถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2552 เป็นโครงการขนาดใหญ่ ด าเนินการในภาพรวมทั้งจังหวัด และ
คาบเก่ียวต่อเนื่องตั้งแต่ 2 อปท.ขึ้นไป  
ส่วนโครงการที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น จะต้องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
วินิจฉัย ฯ เป็นรายกรณีไป  

 



 

 

-   15 – 

งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

กำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น   (3) ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (4) โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุน
งบประมาณเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่ได้ด าเนินการเอง  
        7. จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2  
           ด ำเนินกำรดังนี้ 
   7.1 พิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตามอ านาจหน้าที่ 
 7.2 จัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           7.3 โครงการที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทราให้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป 

        8. แจ้งมติเวียนการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 
           8.1 แจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัดทราบ 
           8.2 แจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอทราบ 
           8.3 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
        9. จัดท าบัญชีสรุปโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       10. ส่งกิจกรรม/โครงการที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราให้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย ฯ เป็นรายกรณีไป 

 
อ้ำงอิง : 1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และฉบับที่ 2  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552  ตำมภำคผนวก  3  หน้ำ 110  
 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 
ตำมภำคผนวก 19  หน้ำ 182 
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            ๓.๒ งำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
        3.2.1 แผนผังขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดเก็บข้อมูลและก าหนดประเด็นการพัฒนาแล้ว
มอบหมายให้คณะกรรมการสนับสนุน ฯ  
/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาจัดท ารายละเอียด 
แผนงาน / โครงการ 

จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาอนุมัติ / ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน ฯ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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        3.2.2 ขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา  
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
          (1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
          (2) หัวหน้าสว่นการบริหารขององค์กร 
               ปกครองส่วนท้องถิ่น                             กรรมการ 
          (3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
               คัดเลือกจ านวนสามคน                 กรรมการ 
          (4) หัวหน้าสว่นการบริหารที่มีหน้าที่ 
               จัดท าแผน                       กรรมการและเลขานุการ 
          (5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน 
     ส่วนท้องถิ่นท่ีผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย  ผู้ช่วยเลขานุการ 
         กรรมการตาม (3) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ
ได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
         มีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน และจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานตามข้อ 19 (1) 
        2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ ดังนี้ 
          (1) ผู้บริหารท้องถิ่น                            ประธานกรรมการ 
          (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ 
          (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น 
                คัดเลือกจ านวนสามคน                            กรรมการ 
          (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก 
               จ านวนสามคน                                        กรรมการ 
          (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่น  
               คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน           กรรมการ 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            (6) ผู้แทนประชาคมที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
                จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน        กรรมการ 
           (7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ 
           (8) หัวหน้าสว่นการบริหารที่มีหน้าที่ 
                จัดท าแผน                                    ผู้ชว่ยเลขานุการ 
           กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
            โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
           (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
                (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน 
เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
                (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจ          
               (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด โดยให้เน้นการด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อ
ประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด        . 
                (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด           
                (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
                (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
                ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น 
และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
           (2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน
ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หาก
เกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา ความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่    
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           (3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
          (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานตามข้อ 19 (2) 
          (5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
          (6) แต่งตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืน 
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
          (7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ประสานกับประชาคมหมู่บ้าน
ในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย    
      3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
          - เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น า
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
      4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่ 
          - รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
      5. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
          5.1 เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
          5.2 เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           6.1 พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่างแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           6.2 ลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                 ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป 
       7. แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทราที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราอนุมัติแล้ว 
            7.1 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราทราบ 
            7.2 หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
       8. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
       9. น าข้อมูลลงเว็บไซต ์www.cpao.go.th ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       10. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
อ้ำงอิง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตำมภำคผนวก  5  หน้ำ 126  
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          ๓.๓ งำนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
        3.3.1 แผนผังขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด  
   - พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนผังขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
- ตรวจสอบ 

- วิเคราะห์ 

- จัดท างบประมาณ 

   ผู้บริหารท้องถิ่น 
    -  พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง   
       งบประมาณ 
    -  เสนอร่างงบประมาณ    
       รายจ่ายต่อสภาท้องถิ่น  
       งบประมาณ 
 

  ประกาศโดยเปิดเผย 
  ให้ประชาชนทราบ 

หน่วยงานต่าง ๆ 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 

      หน่วยงานคลัง 
      -  รายงานการคลัง 

 -  สถิต ิ

      สภาท้องถิ่น 
 - ให้ความเห็นชอบ 

 นายก อปท.  
 ลงนาม 
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        3.3.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
                                   และงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม 
 

งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 

 

   วิธีกำรจัดท ำงบประมำณ 
       ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  
       หมวด ๓  วิธีการจัดท างบประมาณ 
          ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
                   ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณา
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  
                   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
                  ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่สามารถท่ีจะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้
สภาท้องถิ่นทราบ โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ
ด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทัน
ในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
                  ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณ
รายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 

 

      ค ำจ ำกัดควำม 
       "งบประมาณ" หมายความว่า แผนงาน หรืองานส าหรับประมาณ
การด้านรายรับ และรายจ่าย แสดงในรูปตัวเลขจ านวนเงิน การตั้ง
งบประมาณ คือ การแสดงแผนด าเนินงานออกเป็นตัวเลข 
จ านวนเงิน 
       "แผนงาน" หมายความว่า ภารกิจแต่ละด้านที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละรูปแบบ 
       "งาน" หมายความว่า กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ 
ในแต่ละแผนงาน 
       "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
       "สภาท้องถิ่น" หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
สภาเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
       "งบประมาณรายจ่าย" หมายความว่า งบประมาณที่สภาท้องถิ่น 
ให้ความเห็นชอบ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอ าเภอให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ ทั้งนี้ รวมทั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณด้วย 
       "เงินนอกงบประมาณ" หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตาม
งบประมาณรายจ่าย 
       "ปีงบประมาณ" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
ของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไป
นั้นเป็นชื่อส าหรับปีงบประมาณนั้น 
       "หนี้" หมายความว่า ข้อผูกพันที่ต้องจ่าย หรืออาจจะต้องจ่าย 
เป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม 
การค้ าประกัน การซื้อ หรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอ่ืนใด 
       "หน่วยงาน" หมายความว่า ส านัก กอง หรือส่วนงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
       "ผู้บริหารท้องถิ่น" หมายความ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
       "เจ้าหน้าที่งบประมาณ" หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 

       1. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
           1.1 ต้องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  
           1.2 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทราจัดท างบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย  
           1.3 ผู้อ านวยการกองคลังรวบรวมรายงานทางการเงินและ
สถิติต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ เสนอต่อปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
           ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  
           หมวด  ๓  วิธีการจัดท างบประมาณ 
       ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
ประมาณการายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงาน
คลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้
ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

       2. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
          - ท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ
ในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพ่ือขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
           หมวด 1 อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
          ข้อ 8 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท า
งบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย  
                  (1) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ 
และรายจ่ายตามแบบ และหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนด
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
                  (2) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงาน
ต่าง ๆ  
                  (3) สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร
งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 

 

           หมวด ๓  วิธีการจัดท างบประมาณ 
  ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ 
วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท า

เป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก 
ครั้งหนึ่ง เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ 
สิงหาคม 
       3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ  
          - เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           - พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       5. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 
            - จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เสนอต่อผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง และรายจ่ายตามแผนงาน 
           รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็น 2 ลักษณะคือ 
            (1) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 
                 1) งบบุคลากร 
                 2) งบด าเนินงาน 
                 3) งบเงินอุดหนุน 
                 4) งบรายจ่ายอ่ืน 
            (2) รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายใน
ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
            ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
หมวดรายได้ซึ่งจ าแนกเป็น 
            (๑) หมวดภาษีอากร 
            (๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
            (๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
            (๔) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
            (๕) หมวดเงินอุดหนุน 
            (๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 

       6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           - เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคมของทุกปี) 
           ในกรณีทีน่ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณา
แล้วเห็นว่า ไม่สามารถท่ีจะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทันภายในระยะเวลา  
ที่ก าหนดไว้ (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม) ให้เสนอขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดฉะเชิงเทราทราบ 
       7. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           7.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  
           7.2 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายใน ๗ วัน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทราพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
       8. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
            - พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ภายใน ๑๕ วัน)  
       9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
           - ลงนามบังคับใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
       10. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
              - โดยน าข้อมูลลงเว็บไซต์ www.cpao.go.th ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
       11. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       12. ส่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
             12.1 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราทราบ  
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้ 
             12.2 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
             12.3 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       13. ส าหรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมมีขั้นตอนการจัดท า
เช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

http://www.cpao.go.th/
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
 

      14. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
            14.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
            14.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
            14.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับ
หรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
            14.4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
งบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
            14.5 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
            14.6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้
ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว หากมิได้เพ่ิมวงเงินให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
            14.7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบ
ห้าวันส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ  

 
อ้ำงอิง :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
ตำมภำคผนวก 5 หน้ำ 126  
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          ๓.๔ งำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  
        3.4.1 แผนผังขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๕ - 
 
 
 
 

แผนผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ 
      - ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ฯ 

 

- ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลฯ    รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ฯ  
- รำยงำนตำมแบบท่ี ๑ กำรประเมินตนเองใน

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
- รำยงำนตำมแบบท่ี ๒ กำรติดตำมและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน ฯ 
- รำยงำนตำมแบบท่ี ๓/๑ ประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 

 ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำร  
 ด ำเนินงำน ฯ 
 - แบบท่ี ๓/๒  ประเมินควำมพึงพอใจ            
                   ในภำพรวม 

 - แบบท่ี ๓/๓  ประเมินควำมพึงพอใจ  
                   ในรำยยุทธศำสตร์  

- สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
- รำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ฯ เสนอ

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
        - เสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรพัฒนำ ฯ เพื่อทรำบ 
        - เสนอรำยงำนต่อสภำท้องถิ่นเพื่อทรำบ 
        - ลงนำมประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนทรำบ 
          ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
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        3.4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

       1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ ก าหนดว่า  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้ 
            (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
                 จ านวนสามคน                    กรรมการ 
  (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น 
                 คัดเลือกจ านวนสองคน                             กรรมการ 
  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
                 คัดเลือกจ านวนสองคน                             กรรมการ 
  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง 
                  จ านวนสองคน                   กรรมการ 
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น 
                 คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                   กรรมการ 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  
             โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
            (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
            (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
           (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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       2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           - เพ่ือคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ประธาน/เลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา   
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๘ วรรคสอง ก าหนดว่า 
“ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ” 
           โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำคัดเลือกผู้ท ำหน้ำที่ประธำน
กรรมกำร และเลขำนุกำร ฯ ดังนี้ 
          (1) การประชุมต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง 
 (2) การเสนอชื่อประธาน/เลขานุการ ต้องมีผู้รับรองจ านวน
อย่างน้อย 2 คน และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมและต้อง  
ให้ความยินยอม 
 (3) หากมีการเสนอชื่อเพียงคนเดียว (ประธาน/เลขานุการ)  
ให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อได้รับการคัดเลือกเป็นเอกฉันท์ 
          (4) หากมีการเสนอชื่อ (ประธาน / เลขานุการ) มากกว่า 
หนึ่งคน ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือก  
โดยวิธีดังนี ้
               - การลงคะแนนโดยเปิดเผย (ยกมือ) 
     - การลงคะแนนลับ (โดยใช้วิธีเขียนชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
ลงในบัตรคะแนน) 
       3. ขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           - เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา       
       4. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
           - เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๑) คณะกรรมการ ฯ 
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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       5. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          มีการด าเนินการ ดังนี้ 
           5.1 การประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจะท าการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าด าเนินการ
ครบถ้วนทุกขั้นตอน มากน้อยเพียงใด (แบบที่ 1)  
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม แบบที่ 1  ตำมภำคผนวก 9  หน้ำ  162 
 5.2 การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรารายไตรมาส เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามความ 
ก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นรายไตรมาส (แบบที่ 2) ดังนี้ 
                 (1) ไตรมาสที่  1 ระหว่างเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  
                 (2) ไตรมาสที่  2 ระหว่างเดือนมกราคม -  มีนาคม   
                 (3) ไตรมาสที่  3 ระหว่างเดือนเมษายน -  มถิุนายน    
                 (4) ไตรมาสที่  4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม -  กันยายน 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม  แบบที่ 2 ตำมภำคผนวก  10  หน้ำ 163 
       6. การติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจ่าย หมวดเงิน
อุดหนุน 
  มีการด าเนินการ ดังนี้  
            6.1 การจัดท าและรายงานงบประมาณรายจ่าย หมวดเงิน
อุดหนุน ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม (แบบ อปท. 1) 
            โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหนังสือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๗/๕๘๒๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรายงานเงินอุดหนุน 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม  ตำมภำคผนวก  12  หน้ำ 168 

 
 
 
 



 

 

-   32 – 

งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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           6.2 รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณถัดไป (แบบ อปท. 2) 
            โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหนังสือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๗/๕๘๒๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง เงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรายงานเงินอุดหนุน 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม  ตำมภำคผนวก  13  หน้ำ 169 

       7. การติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
  มีการด าเนินการ ดังนี้  
           7.1 การติดตามผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบผล 
ส าเร็จของการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
โดยมีการประเมินผลตัวชี้วัดของแต่ละโครงการเพ่ือวัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการ และน าผลที่ได้รับจากการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม ตำมภำคผนวก  14 หน้ำ 170 
           7.2 การตรวจติดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประเภทถนน / สะพาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ของการตรวจ
ติดตามโครงการ ดังนี้ 
                  (1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
                   (2) เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ / เป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
                  (3) เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการจริง 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม  ตำมภำคผนวก 15  หน้ำ 172 
       8. ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  มีการด าเนินการ ดังนี้  
            8.1 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม เพ่ือใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เก่ียวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม (แบบที่ 3/2) 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม แบบที่ 3/2 ตำมภำคผนวก  16  หน้ำ  173   
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            8.2 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้
ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบที่ 3/3)    
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม  แบบที่ 3/3 ตำมภำคผนวก  17  หน้ำ 175 
       9. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราในภาพรวม
และรายยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา   

       10. รายงานการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด มีก าหนดระยะเวลา
ในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ (แบบที่ 3/1) 
อ้ำงอิง : แบบฟอร์ม แบบที่ 3/1  ตำมภำคผนวก  11  หน้ำ  165 

       11. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
             - เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

       12. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
              - เพ่ือเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจ าปีงบประมาณ 
น าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       13. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
              - รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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งำน ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

       14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เสนอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
            - ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทราเพ่ือทราบ  
             - ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเพ่ือทราบ 
       15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
             - ลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       16. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
             - ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภำยในเดือน
ธันวำคมของทุกปี 
       17. น าข้อมูลลงเว็บไซต์ www.cpao.go.th ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
             - เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
       18. ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
              - ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
       19. ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้ง 
              - ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราทราบ  
              - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราทราบ 
              - ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทราทราบ   

อ้ำงอิง : 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตำมภำคผนวก  4  หน้ำ  113  
          2. หนังสือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๐๗/๕๘๒๑ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕  
เรื่อง เงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมภำคผนวก  18  หน้ำ  177  
 
 
 
 

http://www.cpao.go.th/


 

 

 
 
 



 

 

  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ฝ่ำยฝ่ำยวิเครำะห์วิเครำะห์นโยบำยและนโยบำยและแผนแผน  
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4. กำรมอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ  ให้อยู่ในปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบของ
นายอภิชาติ จันทร์หอม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๒๑๐๑ - ๐๑๑ โดยมีข้าราชการและพนักงานจ้างตามภารกิจ ร่วมกันปฏิบัติงาน
และรับผิดชอบ ดังนี้                     
  4.1 ฝ่ำยวิเครำะหน์โยบำยและแผน   
                             1) นางสาวประเทือง ผาสุขเจริญ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน       
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๒๑๐๑ - ๐๑๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณา
กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามงานและปฏิบัติงานในฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ประกอบด้วย 
                               - งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - งานพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - งานเกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา 
                                 ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                               - งานวางแผนประกอบการก าหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
                               - งานนโยบายผู้บริหาร         
                               - งานประมวลผลข้อมูล 
                               - วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                            2) นางมาริสา รัตนโยธิน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขที่ต าแหน่ง 
๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - งานประมวลและวิเคราะห์นโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - งานวิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการ 
            - งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            - งานจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            - งานของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            - งานประชาคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
             - งานรายงานผลที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
            - งานการปฏิบัติการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับพ้ืนที่ 
                               - งานศึกษา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
                                 สว่นจังหวัด 
                               - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                           3) นายปัญญาพัฒน์ สุคันโท ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง  
๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๓๑๐๖ - ๐๐๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                               - ติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                               - รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ 
                                 บริหารส่วนจังหวัด 
                               - รวบรวมข้อมูล จัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูลแผนการด าเนินงานองค์การ 
                                 บริหารส่วนจังหวัด 
                               - งานเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และปรับปรุงแก้ไข 
                                 แฟ้มข้อมูลของกองแผนและงบประมาณ 
                               - รวบรวมความต้องการ งานประสานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
                               - ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ  
                                 สารสนเทศ 
                               - ชว่ยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย 
                                 ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด 
                               - งานรวบรวมจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
                               - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                           4) นายพิชัย แก้วอุไร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขท่ีต าแหน่ง  
๐๓ – ๓๑๐๖ – ๐๑  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ชว่ยงานบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - ชว่ยงานบันทึกข้อมูลแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - ชว่ยงานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - ชว่ยติดตั้งหรือบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ     
                               - ชว่ยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย 
                                 ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด 

                           5) นางสาวหนึ่งฤทัย ถาวรวงศ์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขทีต่ าแหน่ง 
๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ชว่ยงานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - ชว่ยงานจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - ชว่ยงานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - ชว่ยงานประชาคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า  
                                 แผนพัฒนา ท้องถิ่น 
                               - ช่วยงานวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและศักยภาพของหน่วยงาน 
                               - ชว่ยงานรวบรวมจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของฝ่ายวิเคราะห์  
                                 นโยบายและแผน 
                               - งานบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
                               - งานรวบรวมข้อมูลส่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                            6) นางสาวพัชรี ใจตรงกล้า ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 
๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๙ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                                - ช่วยงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร 
                                   ส่วนจังหวัด 
                               - ชว่ยงานพัฒนาองค์กรและงานของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                 สว่นจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - ชว่ยงานประชาคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                               - ชว่ยงานรายงานผลที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                               - ชว่ยงานจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลข้อมูล 
                               - ช่วยตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการกับหน่วยงาน 
                               - ชว่ยงานบันทึกและจัดท ารายงานการประชุม 
                               - ชว่ยงานรวบรวมจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของฝ่ายวิเคราะห์  
                                  นโยบายและแผน 
                               - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                           7) นายธนพงษ์ ตุ่มไทยสาคร ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เลขที่ต าแหน่ง ๐๓ – ๑๙๒ - ๐๑  
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ชว่ยงานส่งหนังสือ 
                               - งานขับรถยนต์และดูแลรถยนต์ส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์ 
                                 และงบประมาณ 
                               - ชว่ยงานธุรการ เช่น เดินแฟ้มเอกสาร ถ่ายเอกสาร น าหนังสือส่งไปรษณีย์ 
                               - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
  
  

มอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ฝ่ำยฝ่ำยงบประมำณงบประมำณ      
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                    4.2 ฝ่ำยงบประมำณ   
                           1) นางสาวสุภัสสร รังสินธุ์ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป 
ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๒๑๐๑ - ๐๑๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบ 
ติดตามงานและปฏิบัติงานฝ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 
                               - งานการบริหารพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 
                               - งานเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ 
                                 รายจ่ายเพิ่มเติม 
                               - งานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                               - งานจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                               - งานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
                               - งานประสานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ 
                               - งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                               - งานควบคุม และการขออนุมัติเงินส ารองจ่าย 
                               - งานควบคุม  และตรวจสอบยอดงบประมาณ 
                               - รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และรายงานต่าง ๆ 
                               - งานตรวจสอบ วิเคราะห์งบประมาณเพ่ือจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                               - งานเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 
                                 ที่จะซื้อหรือจ้าง 
                               - งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่น (BBL) 
                               - งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพ่ือตอบสนอง 
                                 นโยบาย (le.dla.go.th) 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                           2) นางสาวสรัญญา ตันเส็ง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - งานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                                   - งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                               - งานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
                               - งานเกี่ยวกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณ 
                                 รายจ่ายเพิ่มเติม 
                               - งานการพัฒนา และงบประมาณ 
           - งานทะเบียนคุมพัสดุ 
              - งานการบริหารพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 
                               - งานเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 
                                 ที่จะซื้อหรือจ้าง 
                               - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                3) นายนาท แสงสว่าง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ต าแหน่ง  
๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๐๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่น (BBL) 
                               - งานจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ ในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพ่ือตอบสนอง 
                                 นโยบาย (le.dla.go.th) 
                               - งานประสานและตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
                                 ประจ าปีงบประมาณ 
                               - งานจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                               - งานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
                               - งานประสานราชการในการสนับสนุนงบประมาณ 
                               - งานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                               - งานควบคุม และการขออนุมัติเงินส ารองจ่าย 
                               - งานจัดท าฎีกาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                               - งานจัดท าระบบติดตามและประเมินผล และทบทวน ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ 
                                 ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                           4) นางสาวสุดารัตน์ ธาดาวรวิทย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ช่วยงานการบริหารพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 
                               - ช่วยงานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
                               - ช่วยงานขออนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                               - ช่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                               - ชว่ยงานควบคุม และการขออนุมัติเงินส ารองจ่าย 
                               - ชว่ยงานควบคุม  และตรวจสอบยอดงบประมาณ 
                               - ชว่ยงานทะเบียนคุมพัสดุ 
                               - ชว่ยงานจัดท าฎีกาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                               - ชว่ยงานเกี่ยวกับการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 
                                 ที่จะซื้อหรือจ้าง 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                               5) นางสาววชิราภรณ์ ขวัญยัง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ช่วยงานเกี่ยวกับการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                               - ชว่ยงานประสานและตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - ช่วยงานตรวจสอบยอดงบประมาณ 
                               - ชว่ยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
                               - ช่วยงานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

                           6) นางสาวสุภาพรรณ พรหมนิยม ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง ๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๕ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ช่วยงานการบริหารพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) 
                               - ชว่ยงานประสานและตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
                                 รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                               - ชว่ยงานทะเบียนคุมพัสดุ 
                               - ชว่ยงานจัดท าฎีกาในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

มอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ฝ่ำยฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำนยุทธศำสตร์และแผนงำน          
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                    4.3 ฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน     
                           1) นางพินนรา เปรมเจริญ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน (นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๒๑๐๑ - ๐๑๔ มีหน้าที่รับผิดชอบ พิจารณากลั่นกรอง 
ตรวจสอบ  ติดตามงานและปฏิบัติงานในฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน ประกอบด้วย    
                               - งานบริหารจัดการและก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการด้านงานศูนย์ประสาน 
                                 แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานบริหารจัดการและก าหนดแนวทางแผนงาน/โครงการด้านงานประชาคมอาเซียน 
                               - งานประสาน แผนงาน/โครงการ ด้านการจัดท าและประสานแผนพัฒนากับหน่วยงาน  
                                   ภายในและภายนอก  
                               - งานประเมิน สนับสนุน อบรม และพัฒนางานในฝ่ายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
                               - งานควบคุมดูแล ติดตาม เร่งรัด เกี่ยวกับงานจัดท าและประสานแผนพัฒนา 
                               - งานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
                               - งานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานจัดท าระบบข้อมูลและงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
                               - งานศูนย์ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานจัดท าระเบียนคุมโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - งานตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 
                                 ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                           2) สิบเอกกานต์ สนธิ์ชัย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เลขท่ีต าแหน่ง 
๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๐๕ มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 
                               - งานวิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/โครงการ แนวทางและจัดท าข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
                                 ในด้านงานศูนย์ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานวิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/โครงการ แนวทางและจัดท าข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
                                 ในด้านงานประชาคมอาเซียน 
                               - งานประเมินและติดตาม เร่งรัด โครงการพัฒนา หรือแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ 
                                  งานจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
                                 ที่ก าหนด 
                               - งานร่วมประสานแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดท าและประสานแผนพัฒนากับ 
                                 หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กรประชาชน 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
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                           3) นางสาวน้ าฝน ขวัญเมือง ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 
๐๓ – ๓๑๐๓ - ๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ช่วยงานเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ 
                               - ช่วยงานจัดท ากรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่น 
                               - ช่วยงานแผนงานเชิงวิชาการ งานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย 
                               - ช่วยงานตรวจสอบความถูกต้องของโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครอง 
                                 สว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - ช่วยงานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ 
                                 ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

                           4) นายณัฐวุฒิ มะซอและ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 
๐๓ – ๓๑๐๓ – ๑๐ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ช่วยงานวิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/โครงการ แนวทางและจัดท าข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
                                 ในด้านงานศูนย์ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - ช่วยงานวิเคราะห์ จัดท าแผนงาน/โครงการ แนวทางและจัดท าข้อเสนอแนะเบื้องต้น 
                                 ในด้านงานประชาคมอาเซียน 
                               - ช่วยงานประเมินและติดตาม เร่งรัด โครงการพัฒนา หรือแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ 
                                 งานจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
                                   ที่ก าหนด 
                               - ชว่ยงานประสานแผนงาน/โครงการ ด้านการจัดท าและประสานแผนพัฒนากับ 
                                 หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งองค์กรประชาชน 
                               - ช่วยงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

                           5) นางสาวชนิตา จักขุจันทร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ต าแหน่ง   
๐๓ – ๓๑๐๖ – ๐๒  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                               - ช่วยงานบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
                               - ชว่ยงานจัดท าระบบข้อมูลและงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
                               - ช่วยงานการเก็บข้อมูล บันทึกรายงานศูนย์ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                               - ช่วยงานจัดท าระเบียนคุมโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 
                               - ช่วยงานจัดท าข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ www.cpao.co.th 
                               - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
                      

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบมอบหมำยงำนและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
ฝ่ำยฝ่ำยตรวจตรวจติดตำมและประเมินผล ติดตำมและประเมินผล     
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                   4.4 ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผล     
                          1) นางสาววรรณา อู่วิเชียร ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล         
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๒๑๐๑ - ๐๑๕ มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณา 
กลั่นกรอง ตรวจสอบ ติดตามงานและปฏิบัติงานในฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย 
                              - งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                              - งานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                ส่วนจังหวัด 
                              - งานขออนุมัติแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                              - งานวิจัยพัฒนาและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
                              - งานรวบรวมสถิติข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
                              - งานวิเคราะห์วิจัยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              - งานเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                              - งานควบคุมภายใน 
                              - งานตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนา 
                              - งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
           - งานติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
                              - งานรายงานผลที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล         
                              - งานสารบรรณและงานธุรการ 
                              - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                          2) นางสาวเบญจวรรณ สุขศรีเมธีชัย ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
เลขที่ต าแหน่ง ๐๗ – ๑ – ๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๐๔  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
           - งานติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
           - งานประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
           - งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
                              - งานรายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 
                              - งานจัดท ารายงานที่เกี่ยวกับงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                              - งานส ารวจทัศนคติของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                            - งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง  
                              ส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
                              - งานจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
                              - งานเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                ส่วนจังหวัด 
                              - งานตรวจสอบโครงการพัฒนา 
                              - งานสถิติ ข้อมูลทัว่ไป                            
                              - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                          3) นายเสกสม นิพิฏฐกุล ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 
๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                              - ช่วยงานจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                              - ช่วยงานส ารวจทัศนคติของประชาชนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                              - ช่วยงานวิจัยพัฒนาและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
                              - ช่วยงานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
                              - ช่วยงานรวบรวมสถิติข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด      
                              - ช่วยงานสถิติ ข้อมูลทั่วไป 
                              - ช่วยงานวิเคราะห์วิจัยแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                          4) นายสาธิต โภคินธเนตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขที่ต าแหน่ง 
๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๗ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                              - ช่วยงานเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                              - ช่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  
           - ช่วยงานจัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            - ช่วยงานจัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                     - ช่วยงานจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 
                              - ช่วยงานจัดท ารายงานงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน 
                              - ช่วยงานตรวจสอบโครงการพัฒนา 
                              - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                          5) นางสาวมนธนัชรวี เทียมรุ่งเรืองวุฒิ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เลขที่ต าแหน่ง  ๐๓ – ๓๑๐๓ – ๐๘ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                              - ช่วยงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                              - ช่วยงานจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                              - ช่วยงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
                                ส่วนจังหวัด 
                              - ช่วยงานจัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
                                องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                              - ช่วยงานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
                              - ช่วยงานรายงานผลที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล     
                              - ช่วยงานบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  
                              - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                          6) นางสาวรินดา ล้อซ้ง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เลขที่ต าแหน่ง ๐๓ – ๔๑๐๑ – ๐๑ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ 
                              - ช่วยงานรับ – ส่งหนังสือ 
                              - ช่วยงานตรวจทานความถูกต้องของหนังสือ 
                              - ช่วยงานตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการพัฒนา 
                              - ช่วยงานการจัดท ารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ    
                              - ช่วยงานจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูล 
                              - ช่วยงานจัดส่งหนังสือ/เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                              
                              - งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 46 - 

บทท่ี  บทท่ี  ๓๓  
ระเบียบ หนังสือสั่งกำร และเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องระเบียบ หนังสือสั่งกำร และเอกสำรทีเ่กี่ยวข้อง  

1. พระรำชบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. ๒๕6๒     
    หมวด  ๔    อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 มาตรา  ๔๕  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
   (๒) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
             (๓) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
             (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
             (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
             (๖) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
             (๗) คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             (๗ ทวิ) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
ของท้องถิ่น 
            (๘) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
             (๙) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนด 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

          บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค   
อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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2. พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙     
      หมวด  ๒  กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ 

 มาตรา  ๑๗  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ 
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 
    (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   (๖) การจัดการศึกษา 
   (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
   (๑๑) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
   (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 
   (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
   (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเอง
หรือร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
   (๑๖) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 
   (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
   (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
   (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
   (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
   (๒๔) จัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ที่อยู่ในเขตและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 
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     (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
   (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 
   (๒๘) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (๒๙) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 

3. ประกำศคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก ำหนดอ ำนำจ 
และหน้ำที่ ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหำคม ๒๕๔๖ 
และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
   ข้อ ๑ ลักษณะของการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด  
ดังนี้   
           (๑) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
ในเขตจังหวัด  
                    (๒) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปด าเนินงานที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง   
                    (๓) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ 
มีผู้ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป 
   ข้อ ๒ ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ ๑ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดควรจะด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ   
                 (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัด โดยการ
สร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพ่ือน าไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
                (๒) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่หรือมีการ
เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด  
              (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
               (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุนและ 
พาณิชยกรรมของจังหวัด 
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               (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท า
หน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
              (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในเขตจังหวัด 
             (๗) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องท า” 
           ข้อ ๓ (วรรคสาม) การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการ
ส่งเสริมความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปด าเนินการแทน 
           ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินงานตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่ในการวินิจฉัยและ
ด าเนินการตามประกาศนี้ 

4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
    หมวด ๓  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
        ข้อ ๑๗ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
        (๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา
และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
         (๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
         (๔) ผู้บรหิารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
        เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
        ข้อ ๑๘ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่กฎหมายจัดตั้ง ให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
        กรณอีงค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อน
ปีงบประมาณถัดไป 
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        ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือร่วม
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
        (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่าย
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
        (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
        (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
        ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่จัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ
ตามข้ันตอนและวิธีการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบนี้ 

    หมวด ๔  กำรแก้ไข กำรเพ่ิมเติมหรือกำรเปลีย่นแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
        ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย 
        ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
        (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
        (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้     
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย  
     เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
 ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ 
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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     หมวด ๕  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติ 
         ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
         ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
         ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 

       (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

                 (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

        ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ต้องด าเนินการ
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

         การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

     หมวด ๖  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
          ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

        (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
        (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
        (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
        (๔) หัวหน้าส่วนการบรหิารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
        (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                             โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ   
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

        กรรมการตามข้อ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 
 
 
 



 

 

- 52 – 
  
ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
          (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

          (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
          ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือ

ร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้   
          (๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด 

ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

          (๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
          (๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล 
                    (๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ

ประเมินผล รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

          (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

          ข้อ ๓๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม   
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5.  ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 
     หมวด ๑  อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 
                   ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอ านาจหน้าที่จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอ่ืน ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับงานงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย 
                           (๑) เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบและ
หลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
                           (๒) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆ 
                           (๓) สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

      หมวด ๒  ลักษณะของงบประมำณ 
                    ข้อ ๙ เงินรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และให้มีประมาณการรายรับประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย 
                    ข้อ ๑๐ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ าแนกเป็น
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
                    ข้อ ๑๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดท างบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้ ทั้งนี่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบหรือนายอ าเภออนุมัติ แล้วแต่กรณีตามท่ีก าหนด
ไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 
  ข้อ 12 ในกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น อาจสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายทั่วไปไปตั้งจ่ายใน
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ หรือสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการไปตั้งจ่ายในงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป 
                    ข้อ ๑๓ งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย รายจ่ายงบกลาง 
และรายจ่ายตามแผนงาน 
                    ข้อ ๑๔ รายจ่ายตามแผนงาน จ าแนกเป็นสองลักษณะ คือ 
                               (๑) รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย 
                                    (ก) งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคลากร
ท้องถิ่น ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงิน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 
                                    (ข) งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า 
ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
                                    (ค) งบเงินอุดหนุน หมายถึง เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
อุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือให้ด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
                                    (ง) งบรายจ่ายอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบ
รายจ่ายหนึ่งหรือรายจ่ายที่ก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
                               (๒) รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ งบลงทุน ซึ่งเป็นรายจ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
     รายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง งบรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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                     ข้อ ๑๕ งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น หรือเงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณ 
รายจ่าย ให้จ าแนกลักษณะรายจ่ายตามข้อ ๑๔                      
    ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท า
ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
                     ข้อ ๑๗ ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย หมวดรายได้ซึ่ง
จ าแนกเป็น 
                               (๑) หมวดภาษีอากร 
                               (๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
                               (๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
                               (๔) หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 
                               (๕) หมวดเงินอุดหนุน 
                               (๖) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
                    ข้อ ๑๘ รายละเอียดของหมวดรายได้ และงบรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามทีอ่ธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
                    ข้อ ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่ายในงบกลาง เพ่ือกรณีฉุกเฉิน
ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย 
หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ 
  การใช้เงินส ารองจ่ายตามวรรคหนึ่งให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
                    ข้อ ๒๐ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้ตราเป็นงบประมาณรายจ่ายเช่นเดียวกับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
                    ข้อ ๒๑ การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จะกระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย หรือมีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ทั้งนี้ ต้องแสดง
ให้ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวด้วยว่า จะจ่ายจากเงินรายได้ท่ีมิได้ตั้งรับไว้ในประมาณการรายรับหรือ
จากเงินรายได้ท่ีเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจ าปี 

     หมวด ๓  วิธีกำรจัดท ำงบประมำณ 
          ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวม
รายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่
งบประมาณ 
  ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ
ในชั้นต้น แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวมและจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
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  ข้อ ๒๔ ในกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบ 
โดยอาจก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพื่อให้
ความเห็นชอบด้วยก็ได้ แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ  
  ข้อ ๒๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น และการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ 

     หมวด ๔  กำรโอนและกำรแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมำณ 
         ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
              ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
             ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็น
อ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
             ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
             ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
             ข้อ 31 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วหากมิได้
เพ่ิมวงเงินให้เป็นอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
             ข้อ 32 ภายใต้บังคับข้อ 38 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบห้าวันส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้แจ้งแก่นายอ าเภอ 

     หมวด ๖  กำรรำยงำน 
         ข้อ ๓8 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ประกาศใช้แล้วไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งนายอ าเภอเพื่อทราบ ภายในระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นสุดการ
ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
  ข้อ 39 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – 
จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทราบภายในก าหนดสามสิบวันตามแบบที่ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด แล้วส่งส าเนารายงานการรับ – จ่ายเงินดังกล่าวไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือทราบและเก็บเป็นข้อมูลระดับจังหวัดภายในระยะเวลาสิบห้าวันหลังจากนั้น แล้วให้จังหวัดรายงานกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
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  ข้อ 40 วิธีการงบประมาณที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จ ในวันที่ระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
  ข้อ 41 บรรดารูปแบบและเอกสารใด ๆ ตลอดจนระบบและวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ ให้ใช้แบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะได้
ก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


