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งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สภาองค์การบริ หารส่ว นจั งหวัด ประกอบด้ว ย สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งภายหลังจาก
การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามจานวนที่กาหนดแล้ว ต้องจัดให้มีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกจะเป็นการ
ประชุมเพื่อเลื อกประธานสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯ ต่อไป และจัดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดในครั้งต่อไป ตามสมัยการประชุมที่กาหนดเพื่อรับทราบและพิจารณาญัตติต่างๆ ตามอานาจ
หน้าที่ เช่น การพิจารณาข้อบัญ ญัติองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด การขออนุมัติใช้เงินสะสม การโอนและแก้ไข
งบประมาณรายจ่าย การทากิจการนอกเขต ฯลฯ
1.1 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันประกอบด้วย
1. นายสมชาย ระวังเหตุ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. นายประทีป ทิพรอด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. นายก้องโชค วงษ์สวัสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
4. นายชัยเมศร์ สิทธิสนิทพงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
5. นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
6. นายอภิชาติ หรรษาสถิตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
7. นายมนตรี ดีคง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่ ว นจังหวัดปราจีนบุรี
8. นายสิริชัย สายพนัส
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
9. นายประยูร สมโภชน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
10. นายนิมิต หงษ์วิไล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
11. นายเกรียงไกร วิจารณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
12. นายสุรชัย ไพเราะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
13. นายสมบูรณ์ แพงมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
14. นายไพฑูรย์ เทศยุคุณธร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
15. นายสมชาติ ศิริรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
16. นายณัธจพงศ์ ซุงเค้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
17. นายสุรสิทธิ์ ศรีชื่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เลขานุการสภาฯ

1.2 คณะกรรมการ...
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1.2 คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 2 ประเภท คือ
1) คณะกรรมการสามั ญ ประกอบด้ว ย สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นจัง หวัดไม่ น้อยกว่ า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
1.3 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือบุคคลอื่น
เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่สภา ดังนี้
1) คณะกรรมการสามัญ ประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นสมควร
2. วิธีการปฏิบัติงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
3. ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน
3.1 ขั้นตอนการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องกาหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายใน 15 วัน
2. เมื่อผู้ ว่าราชการจั งหวั ดกาหนดเปิดประชุ มสภาองค์การบริห ารส่ ว นจั งหวัดแล้ ว ให้ ปลั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั่วคราว โดยให้สมาชิก สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่มีอายุมากที่สุดเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชั่วคราว เพื่อทาหน้าที่ประธานนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมาย และดาเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเสนอนั้น ต้อง
มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองไม่น้อยกว่าสองคน
4. ในการเลื อ กประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ครั้ ง แรก ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ดาเนินการแต่งตั้งทันทีเมื่อการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนั้นต่อไป
5. การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละคนเสนอชื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งที่ตน
เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดารงตาแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ถ้ามีการเสนอชื่อเพียงตาแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้น
ได้รับเลือก
3.2 วิธีการประชุม...
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3.2 วิธีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี 2 ประเภท คือ
(1) การประชุมสามัญ
- กาหนดจานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจาปีของแต่สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจาปีส มัย แรกของปี ถัดไป ให้ ป ระธานสภาองค์การบริหารส่ว นจังหวัดนาปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทาเป็นประกาศของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
(2) การประชุมวิสามัญ
- เมือ่ เห็นว่าเป็นการจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาฯ อาจ
เรียกประชุมวิสามัญได้ หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจทาคาร้องยื่ นต่อประธานสภาฯ
ขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ กาหนดเจ็ดวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน
3.3 ขั้นตอนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรีก่อน
กาหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมรีบด่วน จะแจ้งน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย
2. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทาระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับหนังสือ
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้ าที่ที่รั บ ผิดชอบดาเนินการจัดส่งให้ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า พร้อมจัดทา
ทะเบียนคุมการส่งหนังสือ
3. ก่อนถึงกาหนดวันประชุมหนึ่งวัน เจ้าหน้าที่จะประสานทางโทรศัพท์ถึงสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทุกท่านอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. วันประชุมสภา เมื่อถึงกาหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมา
ครบองค์ประชุมแล้วให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้
ตกลงเป็นอย่างอื่นในคราวประชุมนั้น
-ระเบียบวาระการประชุมให้จัดลาดับดังต่อไปนี้
(1) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
(2) รับรองรายงานการประชุม
(3) กระทู้ถาม
(4) เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
(5) เรื่องที่เสนอใหม่
(6) เรื่องอื่น ๆ
5. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดอลเวง
3.4 หน้าที่...
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3.4 หน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. ให้ความเห็ นชอบข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม การใช้เงินสะสม การโอนงบประมาณ การจัดทากิจการนอกเขต การตรวจสอบการทางานของนายกฯ
2. ข้อบัญญัติทุกอย่างจะต้องส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. ถ้าไม่ได้ส่งประกาศจะต้องส่งไปเผยแพร่ให้ประชาชนทราบกันโดยทั่วไป
4. กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
4.1 นายกจะต้องเสนอเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
ส่วนสภาจะพิจารณาหลังจากวันที่ ๑๕ สิงหาคมก็ได้
4.2 ประธานสภาฯจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้สมาชิกได้พิจารณาก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า ๓ วัน
4.3 การแปรญัตติ สมาชิกสภาฯสามารถแปรญัตติได้ เฉพาะขอลดรายจ่าย (ตัดโครงการออก)
และขอลดจานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย ส่วนนายกฯ สามารถแปรเพิ่มเงิน โครงการ ได้
4.4 รายจ่ายที่จะต้องจ่ายตามกฎหมายไม่สามารถแปรได้ เช่น เงินเดือน การชาระเงินกู้
4.5 ถ้าผู้แปรไม่มาชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติให้ถือว่าถอนคาแปรนั้น
4.6 ถ้าไม่มีคนยื่นแปร คณะกรรมการสามารถแปรเองได้แต่ต้องมีรายงาน
4.7 เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ไ ด้ ส่ ง รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการ ให้
ประธานสภาแล้ว ประธานสภาจะต้องส่งให้สมาชิกสภาฯและนัดประชุมในวาระที่ ๒ (ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชม.)
4.8 ในวาระที่ ๒ นี้ ให้นาเฉพาะโครงการที่มีการแปรญัตติมาให้สภาฯ ได้พิจารณา
4.9 ให้พิจารณารายการแปรญัตติเป็นรายข้อ
4.10 ในการประชุม
- วาระที่ ๑ สามารถอภิปรายได้ทุกคน
- วาระที่ ๒ สามารถอภิปรายได้เฉพาะผู้ที่ขอสงวนคาแปรญัตติ กรรมการแปร
ญัตติ และนายก เท่านั้น และจะต้องมีรายงานคณะกรรมการแปรญัตติทุกครั้ง
- วาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย
4.11 ระยะเวลาในการเปิดประชุมรวมแล้วประมาณ ๗ วัน
4.12 งบประมาณที่ถูกตัดลด ถ้าไม่มีการแปรเพิ่มก็จะเป็นงบประมาณเกินดุล
4.13 ถ้ า สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ไม่ รั บ หลั ก การในวาระแรก ให้ ตั้ ง
คณะกรรมการพิจ ารณาความขัดแย้ งจากฝ่ ายสภาองค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด จานวน ๓ คน และฝ่ ายนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวน ๓ คน
4.14 ผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้กากับดูแล) จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้ง ๖ คน และ
แต่งตั้งประธานคณะกรรมการ ๑ คน คณะกรรมการมีอานาจ ๓ อย่าง ๑) แก้ไข ๒) ปรับปรุง ๓) ยืนยัน

3.5 ระเบียบ...
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3.5 ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
3. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยข้ อบังคับการประชุ มสภาท้ องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
4. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้
ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2550
5. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง ไม่
ถูกทักท้วงจากหน่วยงานผู้ตรวจ
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งานส่งเสริมและพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผู้บ ริหารท้องถิ่น มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ นอกจากหน้าที่ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อีกหลาย
ประการ เช่น การพบปะกับประชาชนเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
การเข้าร่วมสัมมนา ปาฐกถา หรือการกล่าวสุนทรพจน์ใน โอกาสต่าง ๆ เป็นต้น ฉะนั้น ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานด้านต่าง ๆ บุคคลเหล่านี้ จึงจาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. วิธีการปฏิบัติงาน
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ
และดาเนิน การสมัคร จั ดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือ
ประชุม ตามโครงการต่างๆ เช่น การเข้ารับการฝึกอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ณ สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสมาชิกสภา
ท้องถิ่นของสถาบันการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ
3. ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมโครงการ
พร้อมส่งใบสมัครและแบบแสดงเจตจานง
2. ดาเนินการจัดเตรียมเอกสารหลักสูตร/โครงการ ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ประสงค์เข้ารับการอบรม/ร่ว มโครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก
ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
3. จัดทาหนังสือคาขอรับรองงบประมาณเพื่อสอบถามผู้ บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
(ผ่านกองคลัง) ว่ามีงบประมาณเพียงพอสาหรับการเข้ารับการอบรม/ร่วมโครงการ ของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือไม่
4. เมื่อ ได้ รั บ หนั งสื อค ารั บ รองงบประมาณจากผู้ บ ริห ารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวั ดปราจีน บุรี ว่ า มี
งบประมาณเพียงพอ แล้วดาเนินการ ดังนี้
1) กรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดทาหนังสือขออนุญาตเข้ารับการ
อบรม/ร่วมโครงการต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2) กรณีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับการอบรม/ร่วมโครงการ และ
ต้องเดินทางออกนอกเขตจังหวัดปราจีนบุรี จะต้องจัดทาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีมีหนังสืออนุมัติให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีน บุรี
เดิน ทางไปราชการแล้ว พร้อมทั้งจัดทาหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม/ร่วมโครงการ ไปยังหน่วยงานที่
จัดการอบรม/จัดโครงการ
3) กรณี...
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3) กรณีส มาชิกสภาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดปราจีนบุรีประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้อนุมัติ
5. ดาเนินการขออนุมัติยืมเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม โดยการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-LAAS)
6. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เข้ารับการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดทารายงานผลการเข้ารับการอบรม หลังจากการอบรมสิ้นสุ ด
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีทราบ ภายใน 60 วัน
7. ดาเนินการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จ รับเงินค่าลงทะเบียน ใบเสร็จ รับเงินค่าเช่าที่พัก
เป็นต้น
8. จัดทาฎีกาขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม โดยการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อส่งใช้เงินยืมฯ ต่อไป
4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร้อยละ 60 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา หรือประชุม
มีความรู้ ความสามารถ นาประสบการณ์ไปใช้ในการทางานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2. ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้อง ครบถ้วน
1) ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 .
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
3) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
.
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
6) หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
การมีส่วนร่วมของประชาชน” หมายถึง การที่กลุ่มประชาชน หรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทา
การออกมาในลักษณะของการทางานร่ วมกัน ที่จะแสดงให้เห็ นถึงความต้องการร่วม ความสนใจร่ว ม มีความ
ต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือการเมือง หรือการดาเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิด
อิทธิพลต่อรองอานาจ มติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการดาเนินการเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรอง
อานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน อาทิ การร่วมคิด หมายถึง การมี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุมปรึ กษาหารื อในการวางโครงการวิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษา
เพื่อให้กิจกรรม โครงการสาเร็จผลตามวัตถุประสงค์ . การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือ
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด, การร่วม
ปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการดาเนินงานตามโครงการต่ างๆ เช่น ร่วมออกแรง ร่วมบริจาค
ทรัพย์ เป็นต้น. การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึง เมือโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจตราดูแลรักษาและประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจตนารมณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้เกิด ความเสมอภาค
และสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งการที่จะทาให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมดังกล่าวได้นั้นจะต้อง
ปูพื้นฐานให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง เพื่อนาไปสู่การเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุรี จึงดาเนินการให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นาชุมชน กลุ่มผู้นาสตรี กลุ่ม อสม. สตรี เยาวชน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตื่นตัวทางการเมือง เสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของพลเมืองและสิทธิชุมชน
2. วิธีการปฏิบัติงาน
จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และจัดกิจกรรมในรูปแบบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทากิจกรรมแบบมี
ส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติจริงโดยวิทยากรผู้มีความรู้ ความชานาญ ในเรื่องที่ฝึกอบรม
3. ขั้นตอน กระบวนการปฏิบัติงาน
๑. กาหนดวันในปฏิทินงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
2. ประสานงานเรื่องสถานที่จัดฝึกอบรม
3. ติดต่อวิทยากรผู้ให้ความรู้ เพื่อสอบถามวันที่สะดวกในการจัดฝึกอบรม
4. เสนอขออนุมัติจัดทาโครงการ
5. ประสานผู้นาชุมชน กลุ่มสตรี ผู้นาท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ขอให้จัดหาผู้รับการฝึกอบรม
6. ประกาศแต่งตั้งคณะทางานโครงการฯ
7. จัดทารายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย
8. มีหนังสือแจ้งขอใช้สถานที่ตามโครงการ
9. มีหนังสือแจ้งขอวิทยากรมาให้ความรู้
10. มีหนังสือขอคนเข้ารับการฝึกอบรม
11. มีหนังสือแจ้ง…
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11. มีหนังสือแจ้งประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด
โครงการ
12. แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินจัดหาพัสดุตามโครงการ
13. ทาฎีกายืมเงินทดรองจ่าย เพื่อใช้สาหรับในโครงการฝึกอบรม
14. จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ
- ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- วิทยากรให้ความรู้ตามกาหนดการฝึกอบรม
- ถ่ายภาพกิจกรรมในระหว่างดาเนินการโครงการ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
15. สรุปรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่จัดการฝึกอบรมภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุด
การฝึกอบรม
16. เบิกจ่ายค่าจัดซื้อพัสดุตามโครงการ
17. รวบรวมเอกสารใบสาคัญรับเงินค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
บัญชีรายชื่อวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติ เพื่อส่งใช้เงินยืมตามโครงการ
4. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑. จากแบบสอบถาม /จากการสังเกต สัมภาษณ์ / จากแบบประเมินผล
2. ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้อง ประกอบด้วย
1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
2)) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑7 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕57
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553

