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ส่วนที่ 1 

แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

………………….. 

1.1 บทน า 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า “แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด 

วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 

แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น

ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.2 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 

     1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี            ประธานกรรมการ 

     2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                      กรรมการ 

     3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี            กรรมการ 

         ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีคัดเลือกจ านวนสามคน 

     4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี           กรรมการ 

         คัดเลือกจ านวนสามคน 

     5. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่นายกองค์การบริหารส่วน          กรรมการ 

         จังหวัดปราจีนบุรีคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

     6. ผู้แทนภาคประชาคมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี          กรรมการ 

         คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน 

     7. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                       กรรมการและเลขานุการ 

     8. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

                       ประกอบด้วย 

     1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี            ประธานกรรมการ 

     2. หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                    กรรมการ 

     3. ผู้แทนภาคประชาคมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี          กรรมการ 

         คัดเลือกจ านวนสามคน 

     4. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                                 กรรมการและเลขานุการ 

     5. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน                                       ผู้ช่วยเลขานุการ 

        หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมอบหมาย 
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 ทั้งนี้ คณะกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกมีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น         

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 

ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก

หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รวบรวม

แนวทาง และข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แล้ว

เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.4 ขั้นตอนการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

      2.4.1 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และเมื่อนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเห็นชอบแผนพัฒนาฯ ที่แก้ไขแล้ว จะปิดประกาศการแก้ไขให้ประชาชน

ทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน รวมถึงแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายอ าเภอและผู้ว่าราชการ

จังหวัดปราจีนบุรีทราบด้วย 

      2.4.2 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

     2.4.2.1 การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

      1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดท า

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

      2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และประชาคมท้องถิ่นจังหวัด

ปราจีนบุรี พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เพ่ิมเติม และเมื่อแผนพัฒนาฯ 

ที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

      3. เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ที่เพ่ิมเติมแล้ว ต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมแจ้ง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  
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      2.4.2.2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

       1. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นอ านาจ

ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

                         2. เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาฯ ที่เปลี่ยนแปลง พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมแจ้ง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

      2.4.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีอ านาจในการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย

รัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยประกาศการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน พร้อมแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 

1.5 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  1. แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเป็นแผนพัฒนาระยะปานกลางที่มี

ความต่อเนื่องของแผนงาน/โครงการ ท าให้สามารถวางแผนการพัฒนาแบบก้าวหน้า มีทิศทางเป็นรูปธรรม 

  2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีภารกิจตามอ านาจหน้าที่มากมายหลายด้าน แต่มี

ทรัพยากรอย่างจ ากัด ไม่เพียงพอกับภารกิจที่จ าเป็นต้องด าเนินการ  ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงมี

ความส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดแผนงาน/โครงการ ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้

รอบคอบเกิดประโยชน์คุ้มค่า 

  3. แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เป็นแผนงาน/

โครงการที่สนองตอบปัญหาความต้องการทั้งเป็นโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี โครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการเกินศักยภาพที่

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบรรจุเข้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี ในการด าเนินการโดยประสานโครงการต่อยังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

เพ่ือสนับสนุนโครงการต่อไป ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นแผนงาน/โครงการที่สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

หรือสนองตอบปัญหาความต้องกาในภาพรวม และเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนโดยส่วนรวมได้  
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ส่วนที่ 2 

เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
………………….. 

ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
3. ประชากร 
4. สภาพทางสังคม 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
10. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 

ส่วนที ่2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
             ที่ผ่านมา 
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

   3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณท่ีผ่านมา       

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

ส่วนที ่5 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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เค้าโครงแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงานเป็นการจัดหมวดหมู่ของแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเค้าโครงแผนการด าเนินงานมี 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 บทน า 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   - บทน า 
   - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
    - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
   องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
   - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
     (ตัวอย่าง ผด.1) 
   - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
     (ตัวอย่าง ผด.2) 
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ส่วนที่ 3 

การประสานโครงการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

………………….. 

3.1 บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (2) วรรคสอง ก าหนดว่า “ในการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา           ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนที่เกิน
ศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชนที่จะด าเนินการเอง ได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอ
ปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่” 

  กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 

มกราคม 2559 ก าหนดรูปแบบองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ระดับ ได้แก่  

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในภาพรวม เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสอดคล้องกับ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

พ.ศ.2540 พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังมี

องค์ประกอบ ดังนี้ 

2.2 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่า

ราชการจังหวัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย 

     1.1 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

     1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการวางแผนพัฒนา 1 คน 

เป็นกรรมการ 
     1.3 ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอ าเภอทุกอ าเภอเป็นกรรมการ 
      1.4 เลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอ าเภอทุกอ าเภอ                   
เป็นกรรมการ   
     1.5 ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการ 
     1.6 หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นกรรมการ 
     1.7 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นกรรมการ 
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     1.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกกันเอง ไม่เกินจ านวน 5 คน เป็นกรรมการ 
     1.9 ประธานหอการค้าจังหวัด หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
     1.10 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือผู้แทน เป็นกรรมการ 
     1.11 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     1.12 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักจังหวัด เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.13 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     1.14 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนต าบล ที่มี
หน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กรรรมการเลขานุการเลือก เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ ไม่เกิน 3 คน 
  2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ โดยนายอ าเภอเป็นผู้ลงนามใน
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 
     2.1 นายอ าเภอ เป็นที่ปรึกษา 
     2.2 ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีได้รับการคัดเลือกกันเอง เป็นประธานกรรมการ 
     2.3 ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน เป็นกรรมการ 
     2.4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอ าเภอทุกคนเป็นกรรมการ 
     2.5 ท้องถิ่นอ าเภอ เป็นกรรมการ 
     2.6 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอทุกคน เป็นกรรมการ 
     2.7 ข้าราชาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย 1 คน 
เป็นกรรมการ 
     2.8 ปลัดอ าเภอที่นายอ าเภอมอบหมาย 1 คน เป็นกรรมการ 
     2.9 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประธานคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อ าเภอคัดเลือก 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     2.10 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนต าบล           
ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กรรมการ/เลขานุการเลือก เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน 

2.3 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  1. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

      1. ให้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาก าหนดกรอบ

การประสานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาระดับชาติ และจัดส่งกรอบการประสาน/ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

 

 



8 

 

      2. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

หรือไม่ โดยพิจารณาจากความเห็นของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

       3. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน าไป

พิจารณาเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ (กรณีที่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จแล้ว ให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม) 

        4. ตรวจสอบโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ือมิให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

         5. พิจารณาน าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเป็นโครงการที่มี

ความจ าเป็นแต่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด รวบรวมจัดท าเป็น “บัญชีโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน

จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)” โดยใช้รูปแบบเค้าโครงของบัญชีประสานโครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท าบัญชีโครงการเกินศักยภาพ 

  2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

         1. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละแห่งวามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

หรือไม่ โดยพิจารณาจากโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ส่งให้พิจารณา 

      2. พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงาน โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  หรือไม่ และ

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 

      3. พิจารณาน าโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล         

ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  รวบรวมจัดท าเป็น 

“บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " จัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นระดับจังหวัด 

2.4 ขั้นตอนการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจารณาบรรจุโครงการพัฒนาเพ่ือการประสาน

แผนพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาเสนอคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ ตามกรอบการประสานโครงการพัฒนาฯ ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นระดับจังหวัดก าหนด  
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  2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการและส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยด าเนินการตาม

แนวทางทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดประชุมพิจารณาจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาน าโครงการที่ได้ประสานโครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือจัดส่งโครงการ

พัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

2.5 ลักษณะโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี แบ่งเป็น 3 

ประเภท 

  1. ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. ประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3. ประเภทการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ หรือสังคม 

2.6 ลักษณะโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

  1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

ปราจีนบุรี 

  2. ต้องอยู่ในอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

  3. ต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. ต้องเป็นโครงการพัฒนาที่เกิดจากปัญหาความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมหรือปัญหา

ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป และมีบันทึกข้อตกลงร่วมกันซึ่งมิใช่การฝึกอบรมหรือ

จัดหาพัสดุ 

  5.  เป็นโครงการพัฒนาซึ่งต้องใช้เทคนิคความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน 

6. เป็นโครงการพัฒนาที่หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน

เป็นวงกว้าง หรือส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. เป็นโครงการพัฒนาซึ่งด ารงไว้ซึ่งภูมิปัญญา จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

8. เป็นโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได้ หรือสร้างโอกาสในการแข่งขัน หรืออ านาจในการต่อรอง

ทางการตลาด 

9. เป็นโครงการพัฒนาเพ่ือบรรเทาปัญหาสาธารณภัย 

10. เป็นโครงการพัฒนาซึ่งเกินศักยภาพและต้องใช้งบประมาณด าเนินการสูง (ตั้งแต่ 

1,000,000 – 10,000,000 บาท ) 

11. เป็นโครงการที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
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12. กรณีพ้ืนที่ด าเนินโครงการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากทุกส่วน ต้องมี

หนังสืออนุญาต/ยินยอม/อุทิศให้ เป็นส าคัญ 

13. กรณีเป็นโครงการประเภทถนนต้องเข้าลักษณะมาตรฐานทางหลวงชนบท หรือกฎหมายว่า

ด้วยทางหลวง 

14. กรณีเป็นแหล่งน้ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่ง

น้ าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 ต้องด าเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว ให้พร้อมก่อนเสนอโครงการ

เพ่ือการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 4 

แผนการด าเนินงาน 

………………….. 

4.1 บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดนิยาม “แผนการด าเนินงาน” 

  “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และข้อ 27 ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ

วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 

หรือ ได้รับแจ้งแผนงาน และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอ่ืน ๆ ที่

ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

4.2 องค์กรจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 

     1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี            ประธานกรรมการ 

     2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                      กรรมการ 

     3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี            กรรมการ 

         ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีคัดเลือกจ านวนสามคน 

     4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี           กรรมการ 

         คัดเลือกจ านวนสามคน 

     5. ผู้แทนภาคราชการ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่นายกองค์การบริหารส่วน           กรรมการ 

         จังหวัดปราจีนบุรีคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

     6. ผู้แทนภาคประชาคมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี          กรรมการ 

         คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 

     7. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                       กรรมการและเลขานุการ 

     8. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                                           ผู้ช่วยเลขานุการ 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

                       ประกอบด้วย 

     1. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี          ประธานกรรมการ 

     2. หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี                  กรรมการ 

     3. ผู้แทนภาคประชาคมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี         กรรมการ 

         คัดเลือกจ านวนสามคน 
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     4. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ                                กรรมการและเลขานุการ 

     5. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน                                             ผู้ช่วยเลขานุการ 

         หรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมอบหมาย 

4.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รวบรวม

แผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือจัดท าร่าง

แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

  2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน

แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยปิดประกาศ      

แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ และปิดไว้ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. เป็นเครื่องมือในการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี 

  2. เป็นกรอบทิศทางการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามก าหนดระยะเวลา 

  3. เป็นเครื่องมือในการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานอื่นๆ 
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การจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดใช้งบประมาณแบบแผนงาน PLANNING PROGRAMING 

BUDGETTING SYSTEM (PPBS) โดยการจ าแนกแผนงานตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดท าข้ึนใหม่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีการจ าแนกแผนงานตามรูปแบบ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น 4 ด้าน  12 แผนงาน ประกอบด้วย   

1. ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3. ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานการพาณิชย์ 

4. ด้านการด าเนินงานอื่น 

แผนงานงบกลาง 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 การรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล น ามาจัดท าข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 15 สิงหาคม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีมีงบประมาณ

ใช้จ่ายทัน 1 ตุลาคม  

วิธีการจัดท างบประมาณ 

- ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่งบประมาณจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

/-คณะผู้บริหาร... 
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- คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในวันที่ 15 

สิงหาคม ทั้งนี้เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาก่อนสิ้นปีงบประมาณ และประกาศใช้ได้ทันภายใน
วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 

- กรณีไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณเสนอต่อสภาได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้เสนอขออนุมัติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

ขั้นตอน/กระบวนการจัดท างบประมาณ 
1. แจ้งส่วนการคลังประมาณการรายรับ 
2. แจ้งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีประมาณการรายจ่าย

ประกอบการจัดท างบประมาณ ส าหรับรายการที่ต้องมีการประมาณราคาค่าใช้จ่ายให้แนบประมาณราคาค่าใช้จ่าย

มาพร้อมด้วย และส าหรับโครงการพัฒนา ประเภท ค่าใช้สอย ให้แนบร่างโครงการมาพร้อมด้วย 

3. ตรวจสอบเอกสารประมาณการรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม

ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น การตั้งงบประมาณเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ให้ตั้งทุกอัตราตามกรอบ

อัตราก าลังและให้ตั้งครบทั้ง 12 เดือน การจัดท าโครงการพัฒนา การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ต้องเป็นไปตาม

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส่วนครุภัณฑ์ที่นอกเหนือจากบัญชีให้ตั้งตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
4. พิจารณาและวิเคราะห์การตั้งงบประมาณในชั้นต้นก่อนเสนอเจ้าหน้าที่งบประมาณ เพ่ือเสนอ

ผู้บริหารอนุมัติให้น ารายการและยอดเงินมาจัดท าร่างงบประมาณ 
5. จัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย ในระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

ด าเนินการตามรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

6. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีการประมาณราคาให้ถูกต้อง
ตรงกันกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ตรวจสอบความถูกต้องของประมาณ
ราคาที่กองช่างจัดส่งมาให้ ส าหรับโครงการและรายการที่ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรวจสอบความ
ถูกต้อง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ แนวทาง หน้าของแผนและล าดับที่ของรายการ/โครงการ ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

7. ตรวจสอบความถูกต้องของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอีกครั้งก่อนเสนอผู้บริหาร
เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใน 15 สิงหาคม  

8. ท าหนังสือแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

9. จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วต่อประธานสภาฯ 

เพ่ือให้ประธานสภาฯ จัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมแบบสรุปการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายและประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการแนบไปพร้อมด้วย 

        10. เมื่อผู้ว่าราชการ... 
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10. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ และนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงนามใช้บังคับแล้ว ให้จัดท าประกาศเรื่องการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
และติดประกาศการตราข้อบัญญัติประชาสัมพันธ์ในบอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันประกาศการตราข้อบัญญัติ 

11. จัดส่งข้อบัญญัติให้ผู้ก ากับดูแล ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และจัดส่งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณและการด าเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติ 

12. ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันประกาศข้อบัญญัติฯ 

13. ด าเนินการมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด โดยจัดส่งรายละเอียด
โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงการพัฒนาต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้ส านักปลัดฯ เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดส่งให้กองช่างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด
ใหญ่ติดตั้งบริเวณส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และจัดส่งให้ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
องค์กรชุมชน พร้อมปิดประกาศตามที่ต่าง ๆ ทั้งจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลและร่วมกัน
ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ติดตามและประเมินผลการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี โดยพิจารณาจาก 

1. ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ ที่สามารถน าไปใช้ในการ 

เบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาในการตั้งงบประมาณแล้วด าเนินการไม่ได้   

2. ประเมินผลจากการเข้าตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ เช่น ส านักตรวจเงินแผ่นดิน   

เข้าตรวจสอบแล้วมีข้อทักท้วงในการตั้งงบประมาณหรือไม่   

3. จ านวนครั้งในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ 

มีจ านวนน้อยครั้ง แสดงว่าการปฏิบัติงานจัดท างบประมาณรายจ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาด

น้อยในการด าเนินการ 

4. จ านวนครั้งในการโอนงบประมาณ หมายถึง หากมีการโอนเพ่ิม/ลดงบประมาณจ านวน

บ่อยครั้ง แสดงว่าการวิเคราะห์ตัวเลข จ านวนเงินงบประมาณที่น ามาจัดตั้งเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพ 

สรุปสาระส าคัญงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดอัตราส่วนระหว่างรายรับกับรายจ่าย 

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ให้องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินการตามที่ระบุไว้เป็นการเฉพาะไม่ต้องตรางบประมาณ 

         /3. เงินอุดหนุน... 
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3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนทั่วไป ตามประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีต้องบันทึกค าของบประมาณตรง

จากส านักงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนได้ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

5. การตั้งงบประมาณเงินส ารองจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง อ านาจอนุมัติเป็นของผู้บริหาร/สภาแล้วแต่กรณี 

7. การขยายเวลาเสนอร่างงบประมาณเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

     8. การขออนุมัติให้ด าเนินการงบเฉพาะการเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

                   9. การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ 

1. งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกประเภท ทุกรายการจะต้องตราเป็น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ยกเว้นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงิน

จ่ายขาดจากเงินสะสม 

2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท ทุกรายการ จะต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. รูปแบบงบประมาณเป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

เครื่องมือในการจัดท างบประมาณ 

1. กฎหมายท้องถิ่น 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552) 
- กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

- กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 

3. ระเบียบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2543 
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4. ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

- ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

- ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

- ระเบียบอ่ืนทีเ่กี่ยวเนื่องในการปฏิบัติงาน 

5. มติคณะรัฐมนตรี 

6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ บัญชี

นวัตกรรมไทย และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
 

หน่วยงานต่างๆ 

ประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
(1 เดือน) 

จัดส่งให้ผู้ก ากับดูแลและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง 

(ภายใน 7 วันหลังประกาศ) 
 

ประกาศโดยเปิดเผย 

ให้ประชาชนทราบ 

(ทันทีที่นายกลงนาม) 
 

นายก อบจ. 

ลงนาม 

(1 วัน) 

 

 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

-พิจารณาอนุมัติ 

(7 วัน) 
 

สภา อบจ. 

-ให้ความเห็นชอบ 

(15 วัน) 
 

นายก อบจ. 

  -พิจารณาอนุมัติ 

ให้ตั้งงบประมาณ 

(3 วัน) 

 

 
 

กองช่างส ารวจ ออกแบบ

ประมาณราคาค่าใช้จ่าย

โครงการ 

(1 เดือน) 

 
 

น าเสนอต่อสภา 

(ภายในวันที่ 15 สิงหาคม) 
 

เจ้าหน้าที่งบประมาณ 

  -ตรวจสอบ 

  -วิเคราะห์ 

  -จัดท างบประมาณ 

(1 เดือน) 
 

หน่วยงานคลัง 

  -รายงานการคลัง 

  -สถิติ 

(3 วัน) 
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ปฏิทินงบประมาณ 

 
ขั้นตอน 

 
ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ควร 

แล้วเสร็จ 
1.การจัดเตรียมงบประมาณ 
   - จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดนโยบาย 
     และแนวทางงบประมาณ 
   - อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - ประมาณการรายจ่าย 
   - ประมาณการรายรับ 
 
   - พิจารณา วิเคราะห์ขั้นต้นเสนอคณะผู้บริหาร 
   - จัดท าร่างงบประมาณ 
     เสนอคณะผู้บริหาร 
   - เตรียมเอกสารงบประมาณ 
   - คณะผู้บริหารเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายต่อสภา 
 2.การอนุมัตงิบประมาณ 
   - คณะผู้บริหารน าร่างงบประมาณเสนอต่อสภา 
   - พิจารณาเห็นชอบร่างงบประมาณ 
 
 
   - พิจารณาอนุมัติ 
  3.การบริหารงบประมาณ 
   - การจัดเก็บรายได้ 
   - การใช้จ่าย 
   - การโอน 
   - การแก้ไข 
 
 
   - การจัดท างบประมาณเพ่ิมเติม 
 
 
4.การติดตามผลการด าเนินงาน 
   - การรายงาน 
   - การประเมินผล 
 

 
ผู้บริหาร – ปลัด 
 
ผู้บริหาร 
ส่วนราชการต่างๆ 
กองแผนและงบประมาณ 
และกองคลัง 
ปลัด (เจ้าหน้าที่งบประมาณ) 
ปลัด 
 
ปลัด 
คณะผู้บริหาร/สภา 
 
สภาท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 
 
 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
กองคลัง 
ส่วนราชการต่างๆ 
เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
คณะผู้บริหาร 
สภาท้องถิ่น 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กองแผนและงบประมาณ 
ปลัด คณะผู้บริหาร สภา 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
กองแผนและงบประมาณ 
กองคลัง 
ปลัด 

 
 
 
 

15 เม.ย. 
15 พ.ค. 

 
30 พ.ค. 
30 มิ.ย. 

 
ก.ค. 

ภายใน 15 ส.ค. 
 

15 ส.ค. 
30 ส.ค. (หรือ

เวลาที่สภาอนุมัติ
ให้ขยายเวลา) 
ภายใน ก.ย. 

 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

ทุก 3 เดือน 
สิ้นปี 

 

 

 



การควบคุมงบประมาณ
รายจ่าย 

-เงินงบประมาณรายจ่าย 
-เงินนอกงบประมาณ 

ผู้มีหน้าที่ควบคุม อ านาจหน้าที่ 
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การก ากับดูแลการจัดท างบประมาณ 
1. การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้จัดท างบประมาณตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายอย่าง

ถูกต้อง เคร่งครัด 
2. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
3. การจัดให้มีสถานที่และเอกสารเผยแพร่ข่าวสาร 

การรายงาน 
1. ส่งข้อบัญญัติห้าจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. การรายงานผลการจัดท างบประมาณ 
3. การประกาศรายการการเงินในรอบปี 

การควบคุมงบประมาณ 

 ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงิน

นอกงบประมาณ โดยมีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 1. ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 

 2. ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงินและหนี้ 

 3. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ผู้ก ากับดูแล/ผู้ว่าราชการจังหวัด           ควบคุมการรับ/การเบิกจ่ายเงิน 

  หน่วยงานภายนอก            ควบคุมบัญชี/รายงานอ่ืนๆ 

     -คตง.      -ป.ป.ช.            ตรวจสอบการขอเบิกเงิน 

     -สตง.      –อ่ืนๆ            และการก่อหนี้ 

คณะผู้บริหาร/สภาท้องถิ่น           ตั้งกระทู้ถามในสภาท้องถิ่น 

ประชาชน             ตรวจสอบการบรหิารงบประมาณ 
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การตรวจสอบโดยประชาชนและการรายงาน 

1. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องประกาศให้ประชาชนทราบ 

2. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว

ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งให้ผูว้่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน 15 วัน  

3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน เพ่ือให้ประชาชน

ทราบภายในก าหนดสามสิบวัน 

ปัญหาและข้อบกพร่องในการจัดท างบประมาณ 

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายโดยไม่ศึกษาอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

2. จัดท างบประมาณไม่ทันตามก าหนดเวลาตามปฏิทินงบประมาณ 

3. การตั้งงบประมาณผิดหมวดรายจ่าย 

4. ความผิดพลาดในการลงตัวเลข จ านวนเงินและตัวอักษร 

5. การละเลยการรายงานตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 

6. การตั้งงบประมาณรายจ่ายผิดรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

7. การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณใช้อ านาจอนุมัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

 

การโอนงบประมาณ 
รายละเอียดและขั้นตอนการโอนงบประมาณ 

      1. รวบรวมเอกสารจากส่วนราชการที่ขอโอน 

      2. ตรวจสอบยอดเงินงบประมาณรายจ่ายที่ขอโอน 

      3. ตรวจสอบพิจารณา รายการที่ส่วนราชการต่างๆ ขอโอนเพ่ิมหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ว่ามีความ

เหมาะสม ถูกต้อง และอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สามารถด าเนินการได้หรือไม่  

      4. บันทึกขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

5. เสนอญัตติต่อสภา ฯ กรณีขอโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

      6. จัดท าบัญชีโอนเงินงบประมาณ 

      7. การจัดท าประกาศการโอนเงินงบประมาณ 

8. จัดท าทะเบียนคุมการโอนเงินงบประมาณ 

9. โอนงบประมาณรายจ่ายตามระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
รายละเอียดและขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

       1. รวบรวมเอกสารจากส่วนราชการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 2. ตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสารการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากส่วนราชการต่าง ๆ 

 3. ตรวจสอบเอกสารการขอโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณว่าอยู่ในอ านาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่นหรือ

สภาท้องถิ่น    

 4. บันทึกขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 5. เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง งบประมาณเสนอสภาท้องถิ่น กรณีการแก้ไขค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  6. จัดท าบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

  7. จัดท าประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

สรุปสาระส าคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 7 กรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทัน 

** กรณีท่ีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

ที่ล่วงมาแล้วไปพลางก่อน 

** การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณปีที่ล่วงมาแล้ว ให้ถือยอดเงินสูงสุดจะพึงถือจ่ายได้ โดยรวมงบเพ่ิมเติม

และรายการโอนเพ่ิม/ลด เข้าไปด้วย 

** กระท าได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค 

ข้อ 14 วรรคท้าย รายจ่ายงบกลาง 

- ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย 

- รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

- เงินส ารองจ่าย ในกรณีจ าเป็น/ตามความเหมาะสม/เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารพิจารณาใช้ 

- งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตั้งช่วยเหลืองบเฉพาะการ 

- กรณีงบเฉพาะการมีรายได้ไม่เพียงพอ 

- งบเฉพาะการตั้งรับเงินดังกล่าวไว้ 

- ยกเว้นกรณีงบเฉพาะการสถานธนานุบาลจะช่วยได้เฉพาะเงินกู้เพ่ือก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล  ครั้ง

แรกเท่านั้นเพียงพอ 

- เงินค่าท าศพ/ทุกฝ่ายทุกกองตั้งเป็นยอดรวมที่งบกลางแห่งเดียว 
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ข้อ 15 รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอ่ืน 

- เงินอุดหนุนทั่วไป หรือ 
- เงินประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่าย 
- จ าแนกลักษณะรายจ่าย เป็นรายจ่ายประจ าหรือรายจ่ายเพ่ือการลงทุนตามที่ระเบียบก าหนด 
- ระบุประเภทของเงินนั้นในค าชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย 

ข้อ 21 การตรางบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
- กระท าได้ต่อเมื่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่พอแก่การใช้จ่าย 
- มีความจ าเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ 
- ตั้งจากเงินรายได้ที่เกินยอดรวมทั้งสิ้นของงบประมาณรายรับประจ าปี 

ข้อ 22 การใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
- ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ 
- ให้จัดท างบประมาณรายรับ – ประมาณการรายจ่าย 
- ให้รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ประกอบการค านวณ ขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่

งบประมาณ 

ข้อ 26 การโอนงบประมาณหมวดรายจ่ายต่างๆ  
- เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- เป็นการโอนทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือ 
- ไม่มีผลกระทบต่อการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ข้อ 27 การโอนงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นการโอนที่ท าให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ คุณภาพหรือ 
- เป็นการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมาณการรายรับ – รายจ่าย 
- เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรือประมาณการรายจ่าย 
- เป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายทุกรายการที่ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพของรายการในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง หรือ 

- มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างในรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมาณการรายรับ – รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
- เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือ 
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
- เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการที่เบิกตัดปี 

- การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ 

- กระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผุ้มีอ านาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

ข้อ 32 การประกาศใช้ 

- การโอนงบประมาณรายจ่าย 

- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 

- ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจตามแจ้ง 

- ประกาศโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ 

- แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน 

ข้อ 38 การตั้งงบประมาณเพ่ือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

หลักเกณฑ ์

- ก่อหนี้เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 

- โดยความเห็นชอบของสภา 

- จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอน ตามกฎหมาย 

เงื่อนไข 

- ไม่อาจแยกงบประมาณตั้งจ่ายและด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้ 

- เป็นโครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

- ไม่อาจแยกการจัดซื้อจัดจ้างได้เป็นส่วนๆ และมีรายได้ไม่พอที่จะด าเนินการในปีงบประมาณเดียว 

- ต้องไม่เกิน 50% ของงบประมาณเพ่ือการลงทุนของปีที่ผ่านมา 

- ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา 

- ระบุให้ชัดเจนว่าจะก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปีปัจจุบันเท่าใด และปีงบประมาณถัดไปเท่าใด 

- ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป 

ข้อ 39 การส่งส าเนาข้อบัญญัติ 

- ให้ท้องถิ่นจัดส่งส าเนางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

- ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประกาศโดยเปิดเผย  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีแนวทาง วิธีการและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ดังนี้ 

ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 

1. นายก อบจ.ปราจีนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วย 

1.1 สมาชิกสภา อบจ. ปราจีนบุรี ที่สภา อบจ. ปราจีนบุรี คัดเลือกจ านวนสามคน 

1.2 ประชาคมจังหวัดปราจีนบุรีที่ประชาคมจังหวัดฯ คัดเลือกจ านวนสองคน 

1.3 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายก อบจ. ปราจีนบุรี คัดเลือกจ านวนสองคน 

1.4 หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 

1.5 ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายก อบจ. ปราจีนบุรี คัดเลือกจ านวนสองคน 

เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรีแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ภายใน ๑๕ วัน เพ่ือให้

คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการ เมื่อด าเนินการเลือกแล้วเสร็จให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีออกค าสั่ง

แต่งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ซึ่งคณะกรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไป

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน จะไม่ท า
การคัดเลือกขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน ในกรณีที่ต าแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือก
แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง โดยน าวิธีการคัดเลือกที่ก าหนดไว้มาใช้ 
      ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

2.1 ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.2 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวั น โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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2.4 แต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

เพ่ือช่วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานตามที่

เห็นสมควร 

3. ติดตามและประเมินผลตามระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e–Plan) 

องค์ประกอบในการติดตามและประเมินผลโครงการ ประกอบด้วย 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  

3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

การศึกษาข้อมูล เอกสาร ต่าง ๆ เช่น 

- แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

- แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  - แบบสอบถามในการประเมินผล   

   - ภาพถ่าย วีดีโอ ของกิจกรรม/โครงการ 

   - การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ โดยการสุ่มตัวอย่าง 

กระบวนการติดตามและประเมินผล 

 - ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพ่ือเตรียม

ความพร้อม และท าความเข้าใจในกระบวนการติดตามและประเมินผล 

   - จัดท าแผนปฏิบัติการในการติดตามและประเมินผล 

   - รวบรวมข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ความต้องการ และศักยภาพในด้านต่าง ๆ  

- วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาก าหนดรูปแบบในการติดตามและประเมินผล 

   - ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล  เช่น ประเมินโดยใช้

แบบสอบถาม สัมภาษณ์ หรือภาพถ่าย 

- ด าเนินการติดตามและประเมินผลตามแผนการด าเนินงาน 

- สรุปปัญหา ความต้องการ ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผล  

- รายงานการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารทราบ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 

  แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ ให้คะแนน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการ  ให้แล้วเสร็จ

ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 

(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 

(7) จัดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  20 คะแนน 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 

2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 คะแนน 

2.4 แผนทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 

2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
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(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน 

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน 

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ   5 คะแนน 

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 

(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  5 

คะแนน 

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5  คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 
รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่ ว ไป

และข้อมูลพ้ืนฐานของ

องค์กรปกครองส่วน    

ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/

ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน

การเมือง/การกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ

ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

จ านวนประชากร และ ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข

อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

(2)  

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน  เช่น การคมนาคมขนส่ง 

การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 

การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ

พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น (ด้านการ เกษตรและแหล่งน้ า) 

(2)  

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ

ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ

ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม

คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 

ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหา

ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์  

    สภาวการณ์และ 

    ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ

เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 

(2) 

 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใช้   ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุขความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 

เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

เป็นต้น 

(2)  

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ

ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ

และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 

เป็นต้น 

(2)  

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง

ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล

ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย

เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 

S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-

Opportunity (โอกาส) และ  T-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

 (7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 

มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐาน

ของปัญหา   แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 

การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(2)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 (8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ

เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น สรุป

สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย

งบประมาณการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ

แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

 (9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เช่น 

ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค

การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ 

 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 

 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

และ Thailand 4.0 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย

รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4  วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ

โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้

บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.6  เป้าประสงค์ของ

แต่ ล ะปร ะ เ ด็ น 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ

พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตก าหนด

จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 

น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อมโยง 

 ของยุทธศาสตร์

ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/

โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

3.10ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 

กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกันลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่

การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 

คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

 ประชารัฐ 

5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

รวม 

 

100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์ 

การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง

ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ

ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่

ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลัก

ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ

หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ

น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ

น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 

งานต่างๆ ที่   ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการ

ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 

ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการ

ต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้การ

ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล

(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา

ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ

หน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่

ด าเนินการใน   เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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4. แผนงานและ 

   ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร

พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ     

จนน าไปสู่การ จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 

Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand 

/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 

Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของ

ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุ

ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชือ่

โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า

จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

5 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด

วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ

หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง

เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ

อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ

ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 

เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ

กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

 

5  
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5.4 โครงการมีความ  

  สอดคล้องกับแผน 

  ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

3  

5.5เป้าหมาย (ผลผลิต 

  ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ) 

 มีความสอดคล้องกับ 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

 และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับ ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์ กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ

ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ

ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ

แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม

สูงวัยอย่างมีคุณภาพ    (3) การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม (4) 

การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (6)การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

4  

5.6 โครงการมีความ 

 สอดคล้องกับ   

Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ

ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ

เน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง

โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

5  
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5.7โครงการสอดคล้อง 

  กับยุทธศาสตร์ 

  จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ

แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ

แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา

ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

3  

5.8 โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจน

หรือการ เสริมสร้างให้ 

ประเทศชาติ มั่นคง   

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต ้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน

ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย

ได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี

ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่

พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร  และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5  

5.9งบประมาณมี

ความสอดคล้องกับ 

เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ

ในการ  จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 

ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 

(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณ

การราคาถูกต้องตาม 

หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ

โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 

ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ

ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่า

หรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏใน

รูปแบบอื่นๆ 

4  

5.11 มีการก าหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

วัตถุประสงค์และ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 

KPI)ที่สามารถวัดได้(measurable)ใช้บอกประสิทธิผล 

effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น การ

ก าหนดความพึงพอใจการก าหนดร้อยละการก าหนดอันเกิดจากผล

ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

 

5  
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5.12 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ

พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่

เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์       

ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมี

ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ

ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ

ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 

(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

 รวมคะแนน 100  

หลังจากด าเนินการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีภายในหกสิบวัน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมเพ่ือให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ พร้อม

รายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

      1 ผลที่ได้รับ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ และได้น าโครงการไปปฏิบัติ

ภายใต้กรอบและทิศทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัด และวิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยสรุปผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

1.1 คุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือประชาชน ได้รับบริการ สวัสดิการ

พ้ืนฐานต่างๆ เช่น ได้รับการดูแลและส่งเสริมทางด้านสาธารณสุข การกีฬา และสังคมสงเคราะห์มีคุณภาพชีวิต  ที่ดี

ขึ้น 

1.2 ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา การเรียนรู้ ด้านวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียนการ

สอนทั้งในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

1.3 การท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

วัฒนธรรมอันดีงาม 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาปรับปรุง และส่ง เสริมให้เป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ 

ให้ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง ฝายกักน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เป็นการ

พัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 มีพัสดุเพียงพอตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   มี

ความทันสมัย คุ้มค่าและประหยัด 

6.3 ให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี 

       2 ผลกระทบ 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต สามารถวิเคราะห์

ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้ 

 จุดแข็ง 

1.  มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงสู่อ าเภอใกล้เคียงและจังหวัดอ่ืนได้สะดวก 

2.  มีพ้ืนที่ท าการเกษตรจ านวนมาก 

3.  มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 

4.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและโบราณสถานที่ส าคัญ 

 จุดอ่อน 

1. การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง 

2. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอในการบริการประชาชน ทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา 

3. เกษตรกรโดยรวมยังมีปัญหาหนี้สินและความยากจน 

4. ขาดตลาดกลางจ าหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร 
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 โอกาส 

1. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาท้องถิ่น 

 อุปสรรค 

1. ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง) 

2. งบประมาณและรายได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 

3. ในการปฏิบัติงานบางอย่างไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ 

สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

ยุทธศาสตร์ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ด้านสั งคม การศึกษา 

ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม 

สาธารณสุข และการ

กีฬา 

- เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้

รับบริการสวัสดิการพ้ืนฐานต่างๆ 

- เด็กและเยาวชน เสี่ยงต่อการเสพยา   

เสพติด 

- ขาดแคลนวั สดุ  อุปกรณ์  บุ คลากร

ให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน 

- พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก คนชรา คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการดูแล คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

- การป้องกันและให้ความรู้ถึงอันตรายของยาเสพติด   

กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง 

- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การให้บริการสาธารณสุข   

มูลฐาน 

ด้านการท่องเที่ยว - นักท่องเที่ยว ยังไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใน

จังหวัดปราจีนบุรีอย่างแพร่หลาย 

- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของ

นักท่องเที่ยว 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนขาดความรู้ในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เดินทาง

สัญจรไปมาไม่สะดวก 

- ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนให้สามารถสัญจรไปมาได้

สะดวก รวดเร็ว 

ด้านเศรษฐกิจ โดยยึด

ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการ

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 

- จัดอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการเมืองการบริหาร - บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใน

การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ 

ความหมายของมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ค าว่ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน ได้ให้ความหมายว่าเป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ใน

ระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจะเป็นลักษณะข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในงานที่ต้องปฏิบัติ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานในหลายๆ ด้าน 

อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายหรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากมาตรฐานของงาน     

บางประเภทจะออกมาในรูปของปริมาณ ในขณะที่บางประเภทอาจออกมาในรูปของคุณภาพ องค์การ            

จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ     

ดังนั้น กองแผนและงบประมาณจึงได้จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณขึ้น 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

            - การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการดังนี้ 

                 ๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ถูกต้องตามระเบียบฯ ครบ 2 คณะ 

                 ๒) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ เพื่อทบทวนแผน ฯ 

                 ๓) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ 

                 ๔) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือพิจารณาร่างแผนฯ 

                  ๕) มีการแจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผู้บริหารอนุมัติแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและ          

ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ 

                 - การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ ดังนี้ 

                 ๑) แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการสนับสนุนฯ 

                 ๒) แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการพัฒนาฯ 

                 ๓) แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนเป็นคณะกรรมการติดตามฯ 

                 ๔) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการ ประกอบการจัดท าแผนฯ  

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีให้มีคุณภาพ       

และมีมาตรฐาน ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดต้องด าเนินการ ดังนี้ 

   - จัดท าแผนพัฒนาโดยยึดระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

   - ส่วนราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีต้องจัดส่งรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ จัดส่งให้กองแผนและงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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   - ในการเสนอโครงการ/กิจกรรมของแต่ละส่วนราชการ เพ่ือน ามาบรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แต่ละส่วนราชการต้องค านึงถึงอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเป็นส าคัญและต้องมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และข้อจ ากัด ของแต่ละโครงการ/

กิจกรรมประกอบด้วย 

   - ในการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ละส่วนราชการต้อง

ขออนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ือน าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในการแจ้ง

กองแผนและงบประมาณให้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องแนบรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับ

อนุมัติแล้ว ประกอบมาด้วยทุกครั้ง 

2. มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 

           2.1 การจัดท างบประมาณ 

            - การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ด าเนินการดังนี้ 

            ๑) จัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-LAAS) ให้แล้วเสร็จ เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอสภาให้ทันภายใน 15 สิงหาคม 

            ๒) ประกาศข้อบัญญัติที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

            3) ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายที่จะด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ         

ตามมาตรการด้านงบประมาณโครงการท้องถิ่นไทย ใสสะอาด ให้ประชาชนได้รับทราบ (โดยการเผยแพร่ทาง

วารสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน วัด โรงเรียน มัสยิด สถานีอนามัย ที่ท าการ

ชุมชน เป็นต้น และจัดส่งเอกสารให้ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ พร้อมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้ง ณ            

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี) เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบการท างานขององค์ การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 

การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดต้องด าเนินการ ดังนี้ 

-ตั้งงบประมาณให้เพียงพอไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป โดยส่วนราชการต่างๆ ต้อง

ค านวณการตั้งงบประมาณให้รอบคอบ ค านึงถึงรายจ่ายที่จะต้องจ่ายจริง ส่วนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต้องเขียน

โครงการเสนอตั้งแต่เข้าแผนพัฒนาสามปี จะสามารถค านวณได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด ส่วนบางรายการ

อาจอ้างอิงจากการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 ปีย้อนหลัง ประกอบการตั้งงบประมาณ เพ่ือลดจ านวนครั้งในการโอน

งบประมาณ 
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-การตั้งงบประมาณของแต่ละส่วนราชการทุกรายการต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 

ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

-ส่วนราชการต่างๆ ต้องจัดส่งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป พร้อมค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบ 2 ปีย้อนหลัง ส่งให้กองแผนและงบประมาณภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

-การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ต้องพิจารณาให้ละเอียด รอบคอบ ถูกต้องว่าเป็น

ครุภัณฑ์ที่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หรือไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้องระบุมาให้ชัดเจน พร้อม

ระบุแหล่งที่มาของราคาท่ีน ามาตั้งงบประมาณ และระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอตั้งงบประมาณให้ชัดเจน โดย

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้ง

งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 - การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้พิจารณาราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์จากราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ และส าหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้พิจารณาจากเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับการตั้งงบประมาณ

จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้พิจารณาจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์

วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

- ก่อนที่จะเสนอรายการ โครงการ/กิจกรรม เพ่ือแจ้งกองแผนและงบประมาณบรรจุใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่วนราชการต่างๆ ต้องตรวจสอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  ว่ามีบรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่  

- เจ้าหน้าที่ของกองแผนและงบประมาณที่มีหน้าที่ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ต้องตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายของแต่ละส่วนราชการให้ถูกต้อง ก่อนที่จะน าไปจัดท าร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หากส่วนราชการแจ้งมาไม่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน 

ก็ด าเนินการให้ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน และยึดระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องประกอบการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด 

- การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- ในการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณา 

ต้องแนบรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการที่ต้องมีการประมาณราคาประกอบการพิจารณาด้วย 
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3.มาตรฐานการปฏิบัติงานดา้นการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการด าเนินงาน กิจกรรมของแผนงานหรือ

โครงการตามแผนพัฒนาสามปี หรือแผนการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติตามที่ก าหนดระยะเวลาไว้หรือไม่ มีความ

เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือทราบความก้าวหน้าของกิจกรรมดังกล่าว และรายงานผลการ

ติดตามให้ผู้บริหารทราบ ส าหรับการพิจารณาตัดสินใจให้ด าเนินโครงการหรือยุติโครงการตามสมควรต่อไป 

การประเมินผล  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ 

ตลอดจนเป็นการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้น ว่ามีมากน้อยเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/

โครงการ นั้นหรือไม่เพียงใด ตลอดจนผลสรุปที่ได้ด าเนินนโยบายตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของประชาชน 

ความส าคัญของการประเมินผลโครงการ 

   1.  การประเมินผลเป็นเครื่องรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่สามารถ

ประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการให้บริการในระดับหนึ่งได้  

   2.  การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงานในการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ในโอกาสต่อไป 

3.  การประเมินผลช่วยชี้ให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลัง โดย

สามารถจะทราบได้ว่า โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือกโครงการ 

ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจ านวนมากแต่เงินทุนสนับสนุนมี

จ านวนจ ากัด ดังนั้น การประเมินผลโครงการต่างๆ อย่างมีระบบและครบถ้วนทุกขั้นตอน จะท าให้ได้ข้อมูลเชิง

ประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุน และโครงการใด

ควรจะให้การสนับสนุนในล าดับถัดไป  

   4.  การประเมินผลช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทนี้ท าให้

ทราบถึงข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงโครงการ ตลอดจนเพ่ือก่ อให้เกิด

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 

  5.  การประเมินผลช่วยให้ทราบถึงผลผลิตโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์

ควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าการด าเนินโครงการต่างๆ ล้วนมีแต่จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์เป็นหลัก แต่ใน

ความเป็นจริงแล้วก็อาจจะมีผลผลิตบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์เกิดตามมาด้วย  
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ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน ๑๕ วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  2.  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรอบการติดตามและประเมินผลโครงการ  

  1. การมีส่วนร่วม  คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมเสนอความเห็น การ

เสนอปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชน 

  2. ความเพียงพอ  คือ  การศึกษาเกี่ยวกับความใส่ใจในประเด็นของความเพียงพอต่อการด าเนิน

กิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงาน ความเพียงพอเป็นการวิเคราะห์ดูว่า ทรัพยากรเพียงพอที่จะแก้ไข

ปัญหานั้นได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 

  3. ความจ าเป็น  คือ การประเมินผลเพ่ือที่จะทราบว่า โครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรีด าเนินการนั้น ตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่

แท้จริงของประชาชนได้หรือไม่ 

  4. ความรับผิดชอบ  คือ การที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า 

ตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกต่างๆ      มีความ

รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

  5. ผลประโยชน์ที่ได้รับ  คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริง กับผลที่คาดหวังไว้ และ

พิจารณาผลส าเร็จของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นการประเมินประสิทธิผล 

(Effectiveness)   

  6. ความคุ้มค่า  คือ  การตระหนักว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดท าบริการสาธารณะมาจากภาษี

ของประชาชน จึงต้องใช้งบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพ่ือสนองความต้องการที่จ าเป็นของประชาชน และ

มุ่งไปที่ประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอันเป็นหลักการที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 

Governance)  
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  7. ความพึงพอใจ  คือ  การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของการด าเนินงานตามโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งหากประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว ถือว่าโครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตาม (Monitoring) จะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ถึงขั้นตอนไหนแล้ว ซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามแผนการ

ด าเนินงานว่ามีการด าเนินการช่วงไหน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 

การประเมินผล (Evaluation) คือการเปรียบเทียบวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยร้อยละจาก

ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีในการจัดท า

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

ครบทุกภาคส่วนตามระเบียบฯ และแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือช่วยคณะกรรมการฯ ในการติดตามและประเมินผลตามท่ีเห็นสมควร 

2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการ พร้อมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปราจีนบุร ี

4) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปราจีนบุรี เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ

พัฒนาฯ 

๕) ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา    

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

๖) ด าเนินการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา และการใช้จ่ายงบประมาณของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ในระบบสารสนเทศ (e-Plan) 

 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


