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สรุปการอบรมหลักสูตรการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการจัดท างบประมาณตามแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด 

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562  ณ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 –16.00 น 

เนื้อหาวิชา : ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 
โดย อ.สรยา  ยศยิ่งยง  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
 

มาตรา 65 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผน
ต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ  
มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ 
มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

  ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีแผนพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ใช้กรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ 
ขณะที่หลายประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความส าคัญกับแผนระยะยาว เช่น ประเทศฝรั่งเศสออกแบบแผนพัฒนา
ประเทศในระยะ 10 ปี หรือประเทศสิงค์โปร์ที่วางยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ในระยะ 20 ปี 
เพ่ือช่วยเป็นกลไกเตรียมรับความท้าทายและสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขในอีกหลายมิติอย่างต่อเนื่องระยะยาว 
ประเทศไทยจึงมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-
2580  
 

โดยมี วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางเป้าหมายการพัฒนาให้ประเทศไทย 
   

 มีความม่ันคง ปลอดภัยจากภัยคุกคาม มีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

 มีความม่ังคั่ง เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นประเทศรายได้สูง ประชาชนทุกคนได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  

 มีความยั่งยืน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างพอดีไม่สร้างมลภาวะ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
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ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนบนพื้นฐานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 โดยมีการน าความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประกอบการแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
และครอบคลุมในทุกมิติจนเป็นที่มาของการก าหนด 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ  

1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ที่เน้นประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับนานาชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมือง 

2.ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่เน้นการยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น พัฒนาอุตสาหกรรม
และการบริการแห่งอนาคตอย่างยั่งยืน ดึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว และเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียน 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนามนุษย์ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ใจ สติปัญญา กาย และสภาพแวดล้อม จะปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม ทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

4.ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมและให้ทุกภาคส่วนมาเป็นก าลัง
ความส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนา เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน สร้างสังคมสีเขียว ร่วมฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลให้
สมบูรณ์ สร้างความม่ันคงทางน้ า รวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับทุกคน 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครฐั เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก 
ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริการภาครัฐที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการต่างๆของรัฐและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม
และมีคุณภาพ 

ประเทศไทยจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติเพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระยะยาวแล้ว เรายังจ าเป็นต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในมิติต่างๆที่ส าคัญ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะยาวสามารถเป็นไปได้อย่างมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ประเทศไทยจึงมีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ภายในระยะ 5 ปี 
โดยมีแผนการปฏิรูปประเทศที่ประกาศใช้แล้ว 11 ด้าน อันประกอบไปด้วย 

1. การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
2. การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
4. การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
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5. การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
6. การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
8. การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. การปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
10. การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
11. การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจะช่วยให้ทุกภาคส่วนไปถึงเป้าหมายร่วมกันได้ โดย 

o ภาครัฐ ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้  
o ภาคเอกชน จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัฒน์  
o ชุมชนและท้องถิ่นของไทย จะเป็นสังคมแห่งโอกาสเกิดความสามัคคี เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ

ตนเองได้  
o ส าหรับภาคประชาชน จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความสุข ทั้งนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญท่ี

จะท าให้การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไปข้างหน้าบรรลุได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ คือ ความร่วมมือ
จากประชาชนทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน 

 

ระดับของแผนตามมติของคณะรัฐมนตรี  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี โดยการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี มีมติให้จ าแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 ระดับที่ 1  คือ  ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65) 

 ระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้ 
 2.1 “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 3) 
  2.2 “แผนปฏิรูปประเทศ” หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 
  2.3 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หมายความว่า แผนส าหรับถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ชาติสูกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 
  2.4 “แผนความม่ันคง” หมายถึง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” 
ตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือ
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ทิศทางในการด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคง
แห่งชาติ 

 ระดับที่ 3 หมายถึงแผนที่จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผน
ระดับที่ 2  
ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณี หรือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
 3.1 “แผนแม่บทด้าน.....” หมายถึง แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นและสนับสนุนให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.2 “แผนพัฒนา.....” หมายถึง แผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศราย
ประเด็น ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
  3.3 “แผนปฏิบัติการด้าน......” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพื่อแปลงแผน หรือ สนับสนุนแผน
ระดับท่ี 1 และระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณของ
ส่วนราชการ 
  3.4 “แผนอื่นๆ” หมายถึงแผนที่ไม่ได้มีลักษณะตามแผนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 และแผน
ระดับท่ี 3 

หมายเหตุ : นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ครม.มีมติก าหนดการตั้งชื่อแผนระดับที่ 3 ว่าแผนปฏิบัติการ
ด้านระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติครม. เป็นต้น  

ความเชื่อมโยงของแผนสู่การปฏิบัติ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยแผนในระดับอ่ืนๆ ต้องมุ่ง
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติก าหนด แผนระดับท่ี 2 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจก าหนดประเด็นการพัฒนาในบางประการ และ
ถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3  ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจนตามภารกิจ
และสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 –12.00 น 
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เนื้อหาวิชา : การบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
โดย อ.ปราณี  วงศ์บุตร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
 

 ที่มาและแนวคิดการบริหารจังหวัดและกลุม่จังหวดัแบบบูรนาการ 
 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 
 

มาตรา 78 (2)   
 

o จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ ส่วนท้องถิ่น  
o สนับสนุนให้ จังหวัด มีแผนและงบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัดเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี 

มาตรา 87  (1)  

o ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 

 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) 2550 

 

มาตรา 52 วรรค 3   
 

o ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้   
o ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 

ม.52/1 วรรคท้าย    
 

o ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจ าอยู่ในเขตจังหวัดที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 

 

ม. 53/1  
 

o ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  

o ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มี 
สถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด (ราชการส่วนภูมิภาค/ส่วนกลางในภูมิภาค/ผู้บริหาร อปท.ทั้งหมดใน
จังหวัด/แทนภาคประชาสังคม/ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน) 

 

 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
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ยึดพ้ืนที่ 
Area-based 
Approach 

การพัฒนา 
Development 

Model 

การจัดการที่ดี 
Governance 

Model 

ความร่วมมือ 
Collabortion 

Join-up Goverment 

  หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

หมวด 2 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

หมวด 3 การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

หมวด 4 งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

หมวด 5 การก ากับและติดตาม 
 

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550และ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  
 

 

 

 

 

การกระจาย (Distribution) การพัฒนาและลดความ
เหลื่อมล้ าความเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ต่างๆ (18 
กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด) 
 

ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness)  
กลุ่มจังหวัดเน้นยุทธศาสตร์การแข่งขันโดยความ
ร่วมมือของจังหวัดในกลุ่ม ส่วนจังหวัดเน้นยุทธศาสตร์
พัฒนาสังคม รวมถึงการสร้างโอกาสและอาชีพ 

 
การก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ที่ชัดเจน 
บนพื้นฐานของศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการ
ของประชาชน 
 

การจัดการความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  

- แบ่งหน้าที่กันท าตามแต่ละยุทธศาสตร์ 
(ปรึกษาหารือและท าข้อตกลงร่วมกัน) 

- ลดความซ้ าซ้อนของการใช้งบประมาณ
แผ่นดิน ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 
 

การจัดการความสัมพันธ์แนวนอนระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอ่ืนในสังคม (ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม) 

- ประสานการลงทุนภาคเอกชน และเชื่อมโยง
เข้ากับแผนชุมชน 

- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

ก าหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นตัว linkage 
ฝ่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน 
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มาตรา 6 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ค านึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้ 
 

1. การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี 
2. การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคมในจังหวัด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. การกระจายอ านาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ
ราชการ 

6. การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. ก าหนดตามข้อเสนอแนะของส านักงบประมาณ 
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การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด 

ให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.) 
เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดและเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดดังกล่าวให้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดท าหน้าที่ 
เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  เว้นแต่ ก.น.จ.จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 

กรอบแนวคิด 
 

o ไม่ใช่พื้นที่ทางการปกครอง 

o เป็นพื้นที่ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  เพราะตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

o ประสานความร่วมมือ สรรพก าลัง และทรัพยากรระหว่างจังหวัดในกลุ่มให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ศักยภาพ 
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ความหมายแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

คือ รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่างๆ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในอนาคต โดยต้องค านึงถึง 
 

 ความต้องการและศักยภาพของประชาชน 
 ความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 ยุทธศาสตร์ระดับชาติ 

 
เงื่อนไข   1. ต้องส ารวจความต้องการและศักยภาพของประชาชน  
            2. ต้องรับฟังความคิดเห็น โดยประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับตัวแทนทุกภาคส่วนให้เกิด 
               ความเห็นพ้องต้องกัน 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คือ 
แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ   โดยระบุถึงโครงการต่างๆที่จ าเป็นต้องด าเนินการ 
ในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโครงการนั้นจะด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กระทรวง  ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  หรือเอกชน 
 

 องค์ประกอบ 
   
    

o รายละเอียดของโครงการ   
o เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน   
o หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  และ 
o งบประมาณท่ีจะต้องใช้ด าเนินการ  

 
โดยต้องมีการระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตั้งงบประมาณจาก 
ส านักงบประมาณโดยตรง  
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การจัดประชุมปรึกษาหารือ 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o มาตรา 53/1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
o มาตรา 19 พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

 

 ผู้มีหน้าที่จัดประชุมปรึกษาหารือ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดประชุม โดยน าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับ 
จาก ก.บ.ก. เข้ารับฟังความคิดเห็นด้วย 

 ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ 

  บุคคลจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย 

(1)  หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัด หรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด   
                ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 

  (2)  หัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ใน 
                จังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด 
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  (3)  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัด   

(4)  ผู้แทนภาคประชาสังคม 

(5)  ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  
 

แนวทางการด าเนินการเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

o ก.บ.ภ.จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดที่ ครม.รับทราบแล้วให้
ส านักงบประมาณ และถือว่าจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ยื่นค าของบประมาณต่อส านักงบประมาณ 

o ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณฯ ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด 

o การส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้ถือว่าเป็นการยื่นค าของบประมาณต่อส านัก
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณของ
จังหวัด   

 
 

ที่มาและแนวคิดเกี่ยวกับ “ภาค” 
 
นโยบายนายกรัฐมนตรี / คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 30 มกราคม 2560 ให้จัดท าแผนงาน
บูรณาการระดับภาค 6 ภาค ดังนี้ 
  

 ภาคเหนือ    17 จังหวัด  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด  
 ภาคกลาง    19 จังหวัด  
 ภาคตะวันออก    6 จังหวัด  
 ภาคใต้    11 จังหวัด  
 ภาคใต้ชายแดน     3 จังหวัด  

 
(ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ฉบับที่ ๓) 
 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 
 

o ภาค: พ้ืนที่ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณ/ปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกันโดย
ครอบคลุมกลุ่มจังหวัด 

o แผนพัฒนาภาค : แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคท่ีสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและ
นโยบายรัฐบาล 

o เวลา: ปรับระยะเวลาแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดจาก 4 ปี เป็น 5 ปี  
o กลไก : ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)  
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 

 
ภาค : พ้ืนที่ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกันโดย
ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นไป 
 

แผนพัฒนาภาค : แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบาย
รัฐบาล ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  นโยบายของรัฐบาล 
 

ก.บ.ภ. : คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
ประธาน : นายกรัฐมนตรี 
กรรมการ : รอง นรม. ทุกคน/รมต. ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี/รมว. มท./ปลัด มท./   ผอ. สงป./เลขาธิการ 
ก.พ.ร./ผู้แทน อปท./ปธ.สภาหอการค้าฯ/ปธ.อุตสาหกรรมฯ/ ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ/ปธ.สมาคม
ธนาคารไทย/ปธ.สภาเกษตรกรฯ/ผู้แทนภาคประชาสังคมไม่เกิน 2 คน/ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 2 คน 
กรรมการและเลขานุการ :เลขาธิการ สศช. ผู้แทน สศช./มท./สงป. และ ก.พ.ร. เป็นผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

อ านาจ/หน้าที่  
   1. ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ 
    2. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
              แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
              กลุ่มจังหวัด 
  3. บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
 4. ให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ 
              ประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณ 
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือปฏิบัติหน้านที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย 
 6. สศช. ท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ภ. และหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 
 

 ก.น.จ. /ก.บ.จ. /ก.บ.ก. ยังอยู่คงเดิม  
  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ปี 
  ระเบียบนี้บังคับใช้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้น

ไป 
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นโยบายคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) 
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วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น 

เนื้อหาวิชา : การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 
โดย อ.ธนา  ยันตรโกวิท  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

ปัจจัยส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• ยุทธศาสตร์ชาติ 
• แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
• แผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บท ด้านต่างๆ 
• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
• ภารกิจตามกฎหมาย 
• ภารกิจถ่ายโอน 
• แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 

 

ประเด็นเร่งด่วนที่เป็น “คานงัดการพัฒนา” 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังนี้ 

1. คนไทยในศตวรรษที่ 21 
o ศักยภาพทุนมนุษย์ 
o สร้างทักษะในทศวรรษท่ี 21 
o ยกระดับรายได้ต่อหัว 

 

2. สร้างความเป็นธรรม 
o พัฒนาระบบการเงินการคลัง ลดความเหลื่อมล้ า 
o การคุ้มครองทางสังคม 
o สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
o ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน ได้แก่ เด็กด้อยโอกาส / ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล / คนจนไร้ 
ที่ท ากิน / คนพิการ / ผู้สูงอายุ /กลุ่มคนรายได้น้อย / กลุ่มแรงงานนอกระบบ  
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ขยะ 

น า้เสีย 

Climate Change 

ป่าไม้ 

ที่ดิน 

ทรัพยากรน า้ 

แร่ 

3. เศรษฐกิจเข้มแข็ง/แข่งขันได้ 
o เชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่า 
o ปรับภาคการผลิตสู่ฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
o เพ่ิมศักยภาพ SME/ขยายโอกาสทางการค้า 
o บริหารการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุนการปรับตัวของเศรษฐกิจ 
o สร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่คุณค่าของภาคเกษตร 
o สร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคบริการ 

 

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ป้องกัน         ฟื้นฟู 
 
 
 
 
 

 

5. เสริมสร้างความม่ันคง 
o ความมั่นคงภายใน 
o ศักยภาพการป้องกันประเทศ 
o รักษาผลประโยชน์ทางทะเล 
o ร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
o บริหารจัดการด้านความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

 

6. รัฐบาลกะทัดรัด โปร่งใส เข้าถึงได้ 
o มาตรฐานสากล 
o กระจายอ านาจ 
o ป้องกัน/ปราบปรามการทุจริต 
o ความยุติธรรม 
o เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
o เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 
o ลดความเหลื่อมล้ า 
o สร้างความม่ันคงทางพลังงาน 
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8. วิจัย พัฒนา นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ยกระดับศักยภาพประเทศ 
o ความเข้มแข็งของ วทน. 
o การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน 
o การค้าการลงทุน 

 

9. พัฒนาศักยภาพเมือง ภาค และเชิงพื้นที่ 
o พัฒนาเมืองศูนย์กลาง 
o กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
o พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  ESB , EEC 

10.     10. ใช้จุดเด่นเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา 
o ส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศ 
o การให้ความช่วยเหลือ 
o การเป็นศูนย์กลางการบูรณาการความเชื่อมโยง 
o การก าหนดบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีโลก ภูมิภาค อนุภูมิภาค 

 

เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.  2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติได้รับรองวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 
2573 ซึ่งจะบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลา 15 ปีประกอบด้วย 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี 
169 เป้าหมายเฉพาะเจาะจง และ 230 ตัวชี้วัด 1 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเน้นให้ความส าคัญกับการ
ปรับสมดุลทั้ง 3 มิติของการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบบูรณาการและ
การมสี่วนร่วมเพ่ือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
 
ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนาของตนเองที่ก าลังใช้อยู่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยหลักภูมิปัญญาและความซื่อสัตย์สุจริตตลอดจนหลักการเดินทางสายกลาง ความ
สมเหตุสมผลและความรอบคอบตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จุดเน้นของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความยั่งยืนและได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 25453 
 

    เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกท่ี 

          เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีข้ึน และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน 

          เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ 

          เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 

https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/#ref-1854-1
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information
http://www.tica.thaigov.net/main/en/information
https://thailand.opendevelopmentmekong.net/th/topics/sustainable-development-goals/#ref-1854-3
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          เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
          เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพ
พร้อมใช้ส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อ   
ของตน 

          เป้าหมายที่ 8 ส่งเสรมิการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน 

          เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 

          เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

          เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน 

            เป้าหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

          เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 

          เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และ
หยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

          เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่
ยอมรับในทุกระดับ 

          เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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การน าเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนสู่ท้องถิ่น 
ตั้งแต่วิกฤติเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถูกใช้เป็นหลักการส าคัญในความพยายาม
เพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความสมดุลในการใช้ทุนทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีพ้ืนฐานอยู่บนหลักการ 3 ประการที่
เน้นการเดินทางสายกลางส าหรับคนไทยทุกระดับตั้งแต่จากทุกครอบครัว สู่ระดับชุมชนและสู่ระดับประเทศ 
หลักการเหล่านี้คือ 
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 ความพอประมาณ 
ในปีพ.ศ. 2541 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชได้อธิบายถึงความหมายของการรู้จักความ
พอประมาณ:“ความพอเพียง คือ ความพอประมาณ … ความพอประมาณไม่ได้หมายความว่าประหยัดเกินไป 
อนุญาตให้ใช้สินค้าที่หรูหราได้ … แต่ควรจะพอประมาณตามความหมายของตนเอง” – พระราชด ารัส ณ 
พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541 
 

ในประเทศไทย การพอประมาณเป็นหลักการที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น 
การบริโภคท่ีน้อยลงและรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย  (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 12)  การลดการใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิล (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 7) และการจัดการทางทะเลอย่างยั่งยืน (เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 14) และบนบก (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 15) ระบบนิเวศต่างๆ 
 ความสมเหตุสมผล 
ความสมเหตุสมผลหมายถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบของผลกระทบที่การกระท าและการตัดสินใจของเรา
อาจมีต่อทั้งผู้อ่ืนและโลกรอบตัวเรา การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสมเหตุสมผลมีการ
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้มากมายในประเด็นระดับโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 13) ความเท่าเทียม (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 10) ความยุติธรรม (เป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 16) การพัฒนาแหล่งพลังงานที่สะอาด (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 7) และ
การลดมลพิษ (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 12) 
 ความรอบคอบ 
ความรอบคอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงต่างๆ การท างานอย่างเป็นระบบและการบรรลุระดับ
ของความสามารถและการพ่ึงพาตนเองก่อนด าเนินการต่อ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเก่ียวกับคนที่ดูแลไม่ให้เกินขีด
ความสามารถของพวกเขา หลักการนี้อาจประยุกต์ใช้กับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกือบทั้งหมดรวมทั้ง
ด้านสุขภาพ (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 3) อาหาร (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 2) น้ า 
(เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 6) และความมั่นคงด้านพลังงาน (เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 7) 
โดยเฉพาะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg12-responsible-consumption-and-production/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg7-affordable-and-clean-energy/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg14-life-below-water/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg14-life-below-water/
https://opendevelopmentmekong.net/topics/sdg15-life-on-land/
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นี่เป็นการน าเสนอว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการพัฒนามาอย่างไร 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณค่าของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือตอบสนองความท้าทายในการ
พัฒนาท้องถิ่นและปลูกฝังแนวความคิดท่ียั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกน าไป
ประยุกต์ใช้ในหลาย ๆ ด้านของชีวิตอย่างมีนัยส าคัญก่อนที่จะน ามาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้มีการบูรณาการไว้ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นแผนงานและแผนงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดจึงถูก
ก าหนดให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี เป็นสิ่งส าคัญในการให้ประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนในระยะยาวเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เรียกกันว่าเป็นแผน 6-6-4 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน 6 ยุทธศาสตร์หลัก และ 4 
ยุทธศาสตร์สนับสนุน 
 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ความมั่นคง การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาคทางสังคม การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับสมดุลของ
สภาพแวดล้อม และการพัฒนาภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือ : 
 เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ 
 ให้ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เสริมสร้างเสถียรภาพของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและความยั่งยืน 
 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเมือง ภูมิภาคและเขต
เศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ.2560-2564) 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 ได้รับการจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนนี้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการใช้ความรู้ ทักษะและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังเน้นความสมดุลกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนนี้ยังคงมุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้วย 3 หลักการคือ ความพอประมาณ ความ
สมเหตุสมผล และความรอบคอบ 
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นโยบายประเทศไทย 4.0 
ประเทศไทย 4.0 สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการออกแบบระบบ
เศรษฐกิจฐานคุณค่าโดยการเทคโนโลยีใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดในการน าพาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางและผลักดันประเทศไทยเข้าสู่ประเทศท่ีมีช่วง
รายได้สูง   
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ม.64 – 78  
o ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
o อุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาทุกศาสนา 
o คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 
o สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จัดที่อยู่อาศัย สร้างเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
o ที่ดิน ทรัพยากรน้ า พลังงาน 
o ช่วยเหลือการเกษตรกรรม 
o การท างานและการมีงานท า 
o พ่ึงพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
o รัฐต้องไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเอกชน 
o พัฒนาระบบบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
o การบริหารงานบุคคลของรัฐให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
o ให้มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ พึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
o ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ 

 
หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น ม.249 – 254 
 

o การปกครองท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
o ค านึงถึงความสามารถด้านรายได้  จ านวนและความหนาแน่นของประชากร  พื้นที่ 
o อปท.มี”หน้าที่”และ”อ านาจ” ดูและ/จัดท าบริการ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
o การจัดท าบริการ/กิจกรรมสาธารณะ อปท.อาจด าเนินการเอง ด าเนินการร่วมหรือมอบหมายให้

เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการได้ 
o รัฐต้องด าเนินการให้ อปท.มีรายได้ของตนเอง 
o การบัญญัติกฎหมายต้องให้ อปท.มีอิสระในการบริหาร  การจัดท าบริการสาธารณะ  การจัดการ

ศึกษา  การเงินและการคลัง   
o การก ากับดูแลต้องท าเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน ประเทศชาติ ป้องกันการ

ทุจริต และใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
o การบริหารงานบุคคลต้องใช้ระบบคุณธรรม ค านึงถึงความเหมาะสมและจ าเป็นของ   แต่ละท้องถิ่น 

และมีความสอดคล้องกันเพ่ือการพัฒนาและการสับเปลี่ยนบุคลากร 
o สมาชิก/ผู้บริหาร ต้องมาจากการเลือกตั้ง 
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o การด าเนินงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูล และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
o ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติ หรือถอดถอนผู้บริหาร/สมาชิกสภา 

 
ความหมายของการวางแผน 
 

คือ กระบวนการในการบริหารงานให้ส าเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยใช้ปัจจัยต่างๆ 
ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ และเวลา มาประสานสัมพันธ์กันอย่างมีระบบเพ่ือให้การด าเนินการ
ตามแผนเป็นไปโดยเรียบร้อยสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด                                                                      
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา 
หมวด 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา 
หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
หมวด 5 การน าแผนไปปฏิบัติ 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
บทเฉพาะกาล 
 
ข้อพิจารณาและข้อพึงระวังเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการฯ 
 
 ต้องตั้งกรรมการให้ครบ แต่สามารถแต่งตั้งมากกว่าได้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อการท างาน ทั้งนี้ ต้อง

ค านึงถึงสัดส่วนของกรรมการด้วย 
 ต้องมีการประชุม ห้ามใช้มติเวียน 

- เป็นไปตามหลักกฎหมายมหาชน ของการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ ที่จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงเหตุผล ตัดสินใจร่วมกัน และรับผิดชอบ 
- พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 25 วรรคสอง 
ก าหนดว่า “ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว 
ให้มติของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการพิจารณา
วินิจฉัยเรื่องนั้น ผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม
..................................................” 
 

 การพิจารณาองค์ประชุม ต้องเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 
 การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 
 การขาดคุณสมบัติของกรรมการ  
 การเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิขณะที่ยังไม่ครบวาระการด ารงต าแหน่งจะท าไม่ได้ 

 

  แนวคิดของระเบียบ คือ การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกระบวนการจัดท าแผน โดยไม่ผูกพันกับตัว
บุคคล ดังนั้น ในระเบียบจึงก าหนดให้อ านาจแก่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่ได้ก าหนดอ านาจ
ถอดถอน ดังนั้น  การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการจึงต้องเป็นไปตามฐานะต าแหน่งหน้าที่ , ระยะเวลา
การปฏิบัติหน้าที่ , คุณสมบัติของบุคคลนั้น    
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ข้อพึงระวังในการการจัดท าแผนพัฒนา 
 

 ต้องน าข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ศักยภาพของท้องถิ่น ความจ าเป็นและความเร่งด่วนใน
การด าเนินการ มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน 

 การจัดท าโครงการ/กิจกรรมใดๆที่เก่ียวข้องกับการขอใช้ประโยชน์ที่ดิน/การจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ให้
ส่วนราชการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องท่ีดินให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงจัดท าแผนงาน/โครงการ
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ  ตามขั้นตอนต่อไป (หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.
๐๕๐๖/ว ๕๘ ลว.๑๘ เมษายน ๒๕๕๓) 

 การมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกจัดท า หรือร่วมจัดท าร่าง 
แผนพัฒนา (ข้อ ๑๙) ต้องจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่ค านึงถึง
ผลลัพธ์ที่จะได้ และควรสร้างกระบวนการเรียนรู้ของ คนในองค์กรด้วย 
 

การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนฯที่เพ่ิมเติม เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณา แล้วเสนอผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้ 

 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดท าร่างแผนฯที่เปลี่ยนแปลง เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา 
แล้วเสนอผู้บริหารอนุมัติและประกาศใช้  

 
***เมื่อผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ 
 

 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 –12.00 น. 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าค าของงบประมาณการบริหารงบประมาณท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
กับเงินอุดหนุนที่ส านักงบประมาณก าหนด  โดย อ.เบญจวรรณ  ยินดียม  
 

กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการจัดท างบประมาณองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

o รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
o พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

(มีผลใช้บังคับ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ : วันถัดจากวันประกาศฯ) 
o พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(มีผลใช้บังคับ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ : วันถัดจากวันประกาศฯ) 
o พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 
o หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา ๒๔๙ - มาตรา ๒๕๔) 
o มาตรา ๒๕๐  

วรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 

วรรคสอง การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะของ อปท. แต่ละรูปแบบ หรือให้ อปท. เป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใดให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ อปท. ตามวรรคสี่และกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและข้ันตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณ
และบุคลากรที่เก่ียวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่ อปท. ด้วย 
 

  วรรคสาม  ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ อปท   
     ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ หรือการมอบหมายให้เอกชน หรือหน่วยงาน   
     ของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการท่ี อปท. จะด าเนินการเอง  
     อปท. จะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 

 

วรรคสี่  รัฐต้องด าเนินการให้ อปท. มีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษีท่ี
เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ของอปท. เพื่อให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน อปท. ไป
พลางก่อน 
 

วรรคห้า (สุดท้าย) กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้องให้ อปท. มีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา การเงินและการคลัง การก ากับดูแล อปท. ต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและ
การใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างของ อปท. แต่ละ
รูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าว
ก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ( 87 มาตรา ) 
 

o มาตรา 17 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องค านึงถึง 
  (๑) ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 
  (๒) ฐานะเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้จ่ายได้ รวมตลอดถึงรายได้หรือเงินอ่ืน  
               ใดที่หน่วยงานของรัฐนั้นมีอยู่หรือสามารถน ามาใช้จ่ายได้ 

(๓) ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพันของหน่วยงานของรัฐภายในปีงบประมาณนั้น  
(๔) การปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของรัฐสภาศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระ 
     ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ 
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  (๕) กรณี อปท. ต้องเป็นไปเพ่ือสนับสนุน อปท.ในการท าหน้าที่ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและ 
               กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยค านึงถึงความสามารถในการ 
               หารายได้ของ อปท. ตลอดจนความเหมาะสมและความแตกต่างของ อปท. แต่ละรูปแบบ 
o มาตรา 65 การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยต้องพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า 
ความประหยัด และภาระทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

o มาตรา 66 การจัดท างบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาฐานะการคลัง
ของ อปท. ความจ าเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณนั้น โดยให้
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.และพระราชบัญญัตินี้ 

o มาตรา 67 
วรรคหนึ่ง การก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ านาจที่มีอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง 
อปท. นั้น ถ้าเป็นการกู้เงินหรือการออกพันธบัตร ให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และ
หลักเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องที่ได้ก าหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะด้วย 
 

วรรคสอง การกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศ 
หรือกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก่อนด้วย 
 

พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ( 61 มาตรา ) 
 
o มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” 
o มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

          (ประกาศ ๑๑ พ.ย. ๖๑) 
o มาตรา ๓ ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และท่ีแก้ไข ฯลฯ  
o มาตรา 4 ค านิยาม   

 

“หน่วยงานรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายและให้หมายความรวมถึงสภากาชาดไทยด้วย 
 

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
  (๑) ส่วนราชการ 

(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  

               และองค์กรอัยการ 
  (๔) องค์การมหาชน 

(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 
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“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน 
 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
 

     หมวด 1 บททั่วไป 
 
o มาตรา 6 การจัดท างบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และ 

          การประเมินผล/การรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัย  
          การเงินการคลังของรัฐ 
o มาตรา 7 

วรรคหนึ่ง ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่าง
เคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็น
ส าคัญ 
 

วรรคสอง การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระท าได้เฉพาะกรณีมีความจ าเป็นตามที่ก าหนดไว้ใน 
          พระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 
o มาตรา 8 ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือ

ควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อ านวยการ และ
หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
และให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผล
สัมฤทธิ์สูงสุด 

o มาตรา 9 เพ่ือประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหาร
ของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณนั้น โดยให้แจ้งส านักงบประมาณทราบด้วย 

 
ส่วนที่ ๑ การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (มาตรา ๒๕ - มาตรา ๓๐) 
 

o มาตรา ๒๙  
วรรคหนึ่ง การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนอปท.เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการ
โดยทั่วไปหรือส าหรับการด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้อปท.ยื่นค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อ านวยการก าหนด 
 

วรรคสอง การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการโดยทั่วไปของ อปท.ให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 
 

o มาตรา 30 (4)  
วรรคหนึ่ง ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่ อปท. เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ของ อปท. แต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ให้ อปท. มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ อปท.มีรายได้เพ่ิมข้ึนคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่ อปท.และค านึงถึงรายได้ของ อปท. นั้นด้วย 
 

วรรคสอง การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เพ่ิมข้ึนตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้ อปท. สามารถด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง
และให้เป็นไปตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ที่ถ่ายโอนเพ่ิมข้ึนภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เป็นต้นไป ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าเงินอุดหนุนที่ 
อปท. ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 

o รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ภาษีท้องถิ่น 
• ภาษีท่ีรัฐจัดเก็บและแบ่งให้ 
• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 

o หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๖๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
          เรื่อง การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
          พ.ศ. ๒๕๖๓ (มติคณะรัฐมนตรี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑)  
o บันทึกข้อความส านักงบประมาณ กองนโยบายงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๘/๙๗๑ ลงวันที่ 

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง การก าหนดแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง/หน่วยงานและ
แผนงานบูรณาการ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณฯ 

2. จัดท างบประมาณมิติพ้ืนที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ ระดับภูมิภาค กลุ่มจังหวัด 
จังหวัด และท้องถิ่นตลอดจนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ โดยให้กระทรวง/หน่วยงาน (Function)เข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินการจัดท าแผน และให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง 
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3. จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล 

4. ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง 
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อนกัน 

5. การจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     - แสดงวัตถุประสงค์  
    - แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
    - ที่มาและประมาณการรายได้  
    - ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   - จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ 
                       กระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
                      งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ 
     - พิจารณาถึงความพร้อม ขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ความครอบคลุมทุก 
                       แหล่งเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
     - หน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย รายการที่มีวงเงิน 
                      ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทข้ึนไปให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอ 
                      รายละเอียดค าของบประมาณส่งส านักงบประมาณ 
 
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  เป็นการก าหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่บทบัญญัติของกฎหมายก าหนดไว้ สรุป
สาระและขั้นตอน/กิจกรรมที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

  ๑. กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ๕ ข้อ 
     ๒. กระบวนการจัดท างบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ๔ ข้อ 
     ๓. กระบวนการอนุมัติงบประมาณ มีขั้นตอนและกิจกรรม ๓ ข้อ 
 
   ๑.ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน 
 

  จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓หลังจากท่ี
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย ถึงวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ และส่งส านักงบประมาณวันอังคาร 
ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ 
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  2.ส านักงบประมาณ 
  พิจารณาและจัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่  

๑๖ มกราคม - ๒๖ เมษายน ๖๒น าเสนอค.ร.ม. พิจารณาให้ความเห็นชอบวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
มอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒ 

 

 3.ส านักงบประมาณ 
     ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓๐เมษายน - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น าเสนอค.ร.ม. พิจารณาให้
ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันอังคารที่ 
๑๔พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

4. ส านักงบประมาณ 
ด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ 

เอกสารประกอบงบประมาณระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น าเสนอ ค.ร.ม. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเอกสารประกอบ 
งบประมาณ เพื่อน าเสนอฝ่ายนิติบัญญัติ วันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
กับการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
หลักการด าเนินงาน 
 

 ต้องท างานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด เช่น  
    

o กระทรวงมหาดไทย  
o จังหวัด 
o กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
o กรมบัญชีกลาง 
o กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
o กระทรวงสาธารณสุข  
o ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
o ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  

 

 ต้องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท างานให้มากท่ีสุด ไม่ท างานด้วยการเพ่ิมอัตราก าลัง 
หรือขยายส่วนราชการ  

 ต้องก าหนดปฏิทินการท างานเพ่ือทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
 ต้องท างานในส่วนของตนเองให้แล้วเสร็จ  
 ต้องชี้แจงท าความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานผ่านกิจกรรม 

หรือสื่อหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีศูนย์ตอบข้อซักถาม 
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)  
          ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนของแต่ละท้องถิ่น  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

      จัดท าฐานข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นของท้องถิ่น เช่น ข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน ขนาดพ้ืนที่ จ านวน 
          ประชากรรายได้ จ านวนสถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนผู้สูงอายุ จ านวนผู้พิการ ฯลฯ  
 กรมการปกครอง  

          จ านวนข้อมูลประชากรวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุจ าแนกตามช่วงอายุ  
 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

          ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนของแต่ละท้องถิ่น  
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  กระทรวงสาธารณสุข  
- ข้อมูลมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ข้อมูลการถ่ายโอนสถานพยาบาลข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุข 
  ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯลฯ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

          - ข้อมูลผู้สูงอายุจ าแนกตามอายุ และข้อมูลจ านวนผู้พิการ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

         - จ านวนข้อมูลเด็กนักเรียนแยกตามระดับชั้น และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  
 กรมปศุสัตว์ 

        - ข้อมูลสุนัข และข้อมูลสัตว์ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 
 กรมบัญชีกลาง  

        - การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท.ในการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง  
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  

        - ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลการจัดสรรเงินรายได้ 
          คืนให้แก่ท้องถิ่น  
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

        - รายงานผลการด าเนินงาน และรายงานการตรวจสอบ  
 
 
หนังสือที่เกี่ยวข้อง 
 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๐๔๔๔ ลงวนัที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการเขียนรายละเอียดฯลฯ 
              ๒. ตัวอย่างแนวทางการเขียนรายละเอียดฯลฯ 
(สตง.ท้วง ขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือให้ อปท. ถือปฏิบัติ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปโดยนายพิศาล  ดีพร้อม หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี 


