ก
คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/กระบวนงานต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
หลักและผู้ปฏิบัติงานร่วมรวมถึงบุคลากรผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมทั้ งการปรับ ปรุงขั้น ตอนการปฏิ บั ติงานให้ เหมาะสม และยังสามารถช่ วยให้ ท ราบ
ระยะเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการรวบรวมกระบวนการ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานให้สังกัดกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วย ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายตรวจ
ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ และฝ่ายระบบสารสนเทศ นอกจากนี้คู่มือ
การปฏิบัติงานยังจะช่วยทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
และบุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการท างาน อั น ก่ อ ให้ เกิ ด ผลงานที่ ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
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คำนำ
สำรบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
บทที่ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแผนดาเนินการประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น โครงการเสริมสร้าง
ภาวะผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาตาม พรบ.ปกครอง
- งานจัดทาแผนดาเนินงานของกองแผนและงบประมาณ
- งานดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้นาองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง และโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

- งานตามนโยบายของผูบ้ ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3.2 ฝ่ายงบประมาณ
- งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ
- งานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
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- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบจ่ายขาดเงินสะสม
- การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- งานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- การจัดทาญัตติการโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- งานเกี่ยวกับการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
- งานขออนุมัติ ดาเนินการเบิก – จ่าย เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นที่ขอรับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรการกุศล ฯลฯ
- งานควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
- งานการสารวจ ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
- งานตรวจสอบโครงการของหน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3.3 ฝ่ำยตรวจติดตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำร
23-29
- งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี เช่น การกาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ออกแบบประเมิน เครื่องมือ ฯลฯ
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อยของกองแผนและงบประมาณ
- งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
- งานแผนอัตรากาลังของกองแผนและงบประมาณ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการของกองแผน
และงบประมาณ
- งานเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินต่าง ๆ ของกองแผนและงบประมาณ เช่น
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

- ปฏิบตั ิราชการเพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สาหรับ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง, โครงการรางวัลพระปกเกล้าด้านโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.4 ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
- การเสนอโครงการต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การให้บริการเข้าดูข้อมูลและสาเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
- การลงข้อมูลบนเว็บไซต์ อบจ. www.suphan.go.th
- งานซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินส์
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- การทารายงานผลสรุปของ GPS ประจาสัปดาห์เสนอผู้บริหาร
- การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน้ำ

บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุ รี เป็น ส่วนราชการใน
โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะงานเกี่ยวกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผนงานการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประสานการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดตามระเบียบที่ มีหน้ าที่ค วามรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานการจัดทา
แผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั ง หวั ด การประสานการจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตามระเบี ย บที่
คณะรั ฐมนตรีก าหนด งานคณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวัด คณะกรรม การจั ด ท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทาข้อมูลบัญญัติงบประมาณรายรับรายจ่ายประจาปี การ
ตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ การจัดทาระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันทาให้กระบวนการทางานต้องมีการปรับเปลี่ยน ดังนั้ น เพื่อเป็นการ
พัฒนารูปแบบ วิธีการบริหารและกระบวนการทางานภายในกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการจัดทาแผนพัฒนาฯ การบริหารงบประมาณ ด้านการตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครง และด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนและองค์ ก รอย่ า งสู งสุ ด จึ งได้ จั ด ทาคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานส าหรับ เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผลงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดกองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการทางาน
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในสังกัด
5. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน
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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานกองแผนและงบประมาณ
................................................

ภารกิจตามกรอบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
กองแผนและงบประมาณ เป็นส่วนราชการในโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมี ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองแผนและงบประมาณ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 ฝ่าย
ดังนี้
1. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
4. ฝ่ายระบบสารสนเทศ
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ได้
กาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานเกี่ยวกับวิเคราะห์นโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแผนพัฒนาสี่ปขี ององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานแผนดาเนินการประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาตาม พรบ.ปกครอง
- งานจัดทาแผนดาเนินงานของกองแผนและงบประมาณ
- งานดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้นาองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง และโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

-4- งานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. ฝ่ายงบประมาณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบประมาณ
- งานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบจ่ายขาดเงินสะสม
- การโอนงบประมาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- งานขออนุมัตดิ าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- การจัดทาญัตติการโอนงบประ มาณและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
- งานเกี่ยวกับการลงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
- งานขออนุมัติ ดาเนินการเบิก – จ่าย เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่นทีข่ อรับการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น หน่วยงานราชการ เอกชน องค์กรการกุศล ฯลฯ
- งานควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน
- งานการสารวจ ดูแล บารุงรักษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
- งานตรวจสอบโครงการของหน่วยงานราชการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
- งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องและทีไ่ ด้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานติดตามและรายงานผลการปฏิบตั ิราชการประจาปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี เช่น การกาหนดวัตถุประสงค์การประเมิน ออกแบบประเมิน เครือ่ งมือ ฯลฯ
- งานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- งานจัดวางระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อยของกองแผนและงบประมาณ
- งานเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บา้ น (อสม.) เชิงรุก
- งานแผนอัตรากาลังของกองแผนและงบประมาณ
- งานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการของกองแผน
และงบประมาณ
- งานเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินต่างๆ ของกองแผนและงบประมาณ เช่น
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
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- ปฏิบัติราชการเพื่อกาหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) สาหรับข้าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง, โครงการรางวัลพระปกเกล้าด้านโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
- งานอืน่ ๆ ที่ได้รบั มอบหมาย
4. ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- งานรวบรวมข้อมูลภูมิสารสนเทศ การสารวจ รังวัดเพื่อการจัดทาแผนที่ภูมิสารสนเทศ GIS
- งานสารวจข้อมูลด้านประชากร เศรษฐกิจ สังคมและกายภาพในเขตรับผิดชอบของ
อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อจัดทาและปรับปรุงแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS
- งานจัดทาและปรับปรุงแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS ในเขตรับผิดชอบของอบจ.สุพรรณบุรี
- งานพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
- งานดาเนินการบริการประชาชนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- งานการจัดหา ดูแล และซ่อมบารุงครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
- งานควบคุมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
- งานการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ อบจ.สุพรรณบุรี (www.suphan.go.th)
- งานตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Log File)
- งานควบคุมระบบอินทราเน็ต
- งานควบคุมการติดตามและควบคุมการบันทึกข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ลง Facebook และ
เว็บไซต์ของ อบจ.สุพรรณบุรี
- งานควบคุมและติดตามการรายงานผลยานพาหนะด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS
- งานรายงานผลเกี่ยวกับสถานการณ์ประสบภัยต่างๆ ด้วยระบบ GIS เช่น ภัยแล้ง, น้าท่วมฯลฯ
- แปลงนโยบาย ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ อบจ.สุพรรณบุรี มาสู่แผนงานและ
การของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และภารกิจ
ของ อบจ.สุพรรณบุรี ที่กาหนดไว้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าศูนย์ ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบทุกด้านของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามภารกิจ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมายของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.สุพรรณบุรี อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ามากที่สุด
- กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี งานการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานการวิเคราะห์ข้อมูลของเพื่อให้การดาเนินงานของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสนับสนุนและตอบสนองนโยบายหลักของ อบจ.สุพรรณบุรี
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

-6- บริหารงาน กากับ และดูแลการปฏิบัติงานด้านงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี งานการพัฒนา
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานการวิเคราะห์ข้อมูลของ อบจ.สุพรรณบุรี เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน และบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
- วินิจฉัยและสั่งการเรื่องที่มีขอบเขตผลกระทบในวงกว้าง หรือมีความซับซ้อนของประเด็นปัญหา
ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติและอนุญาตการดาเนินการต่างๆ ตามภารกิจที่ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
- ศึกษา ค้นคว้าความรู้และเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องในการ
ดาเนินการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวม เพื่อนามาปรับปรุง พัฒนา และวางงาน
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี งานการพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานการวิเคราะห์
ข้อมูลของอบจ.สุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพ ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถ
รองรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
- ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ในระดับหน่วยงานหรือองค์กร ในฐานะ
เป็นผู้มีบทบาทหลัก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ อบจ.สุพรรณบุรี และประเทศชาติ
- อานวยการ ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ อบจ.
สุพรรณบุรี ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
- จัดระบบงานและอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีความหลากหลายทัง้
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุดและสอดคล้องกับภารกิจและบทบาทหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
- ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
- ศึกษา ติดตาม และประยุกต์แนวทาง วิธกี าร หรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในการพัฒนา ส่งเสริม และกระตุน้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ
หรือผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
- วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของ อบจ.สุพรรณบุรี
- ติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างความคุ้มค่า เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
และเป็นไปตามผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้

-7- งานจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีของ อบจ.สุพรรณบุรี และแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปีฉบับ
เพิ่มเติม ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานจัดทาแผนการดาเนินงานของอบจ.สุพรรณบุรี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ีฉบับเพิ่มเติม
ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดทาข้อบัญญัติ งบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
- การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือภายในกองแผนและงบประมาณ
- การจ่ายหนังสือ
- การแจ้งเวียนเรื่องต่างๆ ภายในกอง
- การควบคุมวันลาภายในกอง
- การคัดแยกประเภท และการเก็บรักษาหนังสือ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
3.1 ฝ่ายนโยบายและแผน ได้รวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
- การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
การดาเนิ น การจัด ทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ปี และแผนการดาเนินงานขององค์การบริห ารส่วนจังหวัด สุพรรณบุ รี
ยึดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจั ดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
แบ่งเป็น 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี (สาหรับ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564)
2. การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
3. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4. การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี
5. การจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และแผนการดาเนินงานฯ
(เพิ่มเติม)

-91. ขั้นตอนการจัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
(สาหรับจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564) โดยสรุป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่ว มกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
จั ด เวที ป ระชุ ม ร่ ว มระหว่า งประชาคมท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการ
ดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาจั งหวัด พร้อมทั้งรั บ ฟั งปั ญ หาและความต้องการของท้ องถิ่นในพื้ น ที่ต่าง ๆ และ
ร่วมกัน จัดทาและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสุพรรณบุรี
เชิญ ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่ อร่วมกันจัดทาและ
ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
อีกครั้ง
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจัดส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเองต่อไป

- 10 2. ขั้นตอนในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยสรุป
ตรวจสอบองค์ประกอบของคณะกรรรมการชุดต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่
- คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
- คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
จัดเวทีประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด พร้อมทั้ง
รับ ฟังปั ญ หาความต้องการของท้องถิ่นในพื้นที่ ต่าง ๆ ชุมชน หมู่บ้ าน และร่วมกันจัดทาและ
ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
โดยดาเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดประชุมประชาคมใช้รูปแบบตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559)
แจ้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ อาเภอพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของ
โครงการเพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประชุมพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
ของบั ญ ชี โครงการ เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ขององค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
สุพรรณบุรี พร้อมแจ้งให้ อปท. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ
จัดส่งบัญชีโครงการพัฒ นาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(กบจ.)
คณะกรรมการสนั บ สนุน การจัดทาแผนพัฒ นา อบจ.สุพรรณบุรี รวบรวมข้อมูลและจัดล าดับ
ความส าคั ญ ความจ าเป็ น เร่ งด่ ว นของโครงการ/กิ จ กรรม ที่ เป็ น ปั ญ หาความต้ อ งการของ
ประชาชนอย่ า งแท้ จ ริ ง ภายใต้ ห ลั ก ประชารั ฐ โดยยึ ด การมี ส่ ว นร่ว มขอประชาชนจากการ
ประชาคมท้องถิ่น และโครงการซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ๆ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี และส่วนราชการสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี ร้องขอเพื่อมา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

- 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี รวบรวมแนวทางและข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และให้นาข้อมูลจากแผนพัฒนาสามปีฯ มา
ทบทวนและปรับใช้ตามเค้าโครงแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามรูปแบบที่
ระเบียบ และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกาหนด แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
อบจ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้ แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีให้
ประชาชนทราบต่อไป (ภายในเดือนพฤศจิกายน หากมีเหตุประกาศไม่ทันสามารถขยายเวลาได้
30 วัน)
3. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
จัดทาบันทึกเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขอแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งจะต้อง
ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์และสาระสาคัญเดิมที่แก้ไข ตามรูปแบบที่กาหนด
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ขอแก้ไขต่อไป
4. การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการสนั บสนุน การจัดทาแผนพัฒ นา อบจ.สุพรรณบุรี รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นามาวิเคราะห์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
คณะกรรมการพั ฒ นา อบจ.สุ พ รรณบุ รี จั ด ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ และ
รัฐ วิส าหกิจ ที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อแจ้ งแนวทางการพั ฒ นาท้ องถิ่น รับ ทราบปัญ หา ความต้ องการ
ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

- 12 5. การจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และแผนการดาเนินงานฯ (เพิ่มเติม)
มีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทาแผนพัฒ นา อบจ.สุพรรณบุรี รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

หมายเหตุ

การจัดทาแผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

บุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน
1. นางสาวกรกันยา เกษรักษ์
2. นายสิทธิพงษ์ โพธะนัง
3. นางทัศวรรณ ย่อมมี
4. นางวิราวรรณ บริสุทธิ์
5. นางสาวพัชรี ทีปะลา

จานวน 5 ราย ดังนี้
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

.
ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ของ อบจ.สุพรรณบุรี (Flow Chart)

พฤศจิกายน

ตุลาคม

กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานของ
อบจ.สุพรรณบุรี (Flow Chart)

ธันวาคม - กุมภาพันธ์

แผนงาน/โครงการ

แผนการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา อบจ.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนา อบจ.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.

ประชุมคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน

- 13 -

ประชุมประชาคม
ท้องถิ่นสัดส่วน
ระดับจังหวัด

งานฝ่ายนโยบายและแผน
กองแผนและงบประมาณ อบจ.สุพรรณบุรี

ระเบียบและหนังสือสั่งการ
การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรี ยึดตามระเบียบและหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัด ทาแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.
2559

งานฝ่ายนโยบายและแผน
กองแผนและงบประมาณ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของ อบจ.สุพรรณบุรี (Flow Chart)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ.
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อ
จัดทากรอบยุทธศาสตร์พัฒนาฯ และแจ้งให้ อปท. ทราบ
กรอบยุทธศาสตร์ฯ และแจ้งให้ อปท. ทราบ
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ. ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีฯ แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
ประกาศใช้แผน

ประชุม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพั ฒ นา อบจ.
จัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นา อบจ. พิ จ ารณาร่ า งแผนการ
ด าเนิ น งาน แล้ ว เสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศเป็ น แผนการ
ดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
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ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบจ. เพือ่
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ แล้วเสนอคณะพัฒนา อบจ.

จัดทาแผนการดาเนินงาน อบจ.สุพรรณบุรี

ระเบียบและหนังสือสั่งการ
การด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี และแผนการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ พรรณบุรี ยึดตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือ ด่ว นที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ของ อบจ.สุพรรณบุรี (Flow Chart)
กรอบยุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการดังนี้
- ประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา อบจ. และ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเพื่อจัดทากรอบ
ยุทธศาสตร์ฯ และแจ้งให้ อปท. ทราบ

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี ดาเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนา อบจ. จัดประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนว
ทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมขนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวม
แนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา อบจ.
3. คณะกรรมการพัฒนา อบจ. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป (ประกาศใช้แผนภายในเดือน
พฤศจิกายน)

การแก้ ไขแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี
- จั ด ท าบั น ทึ ก เสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ขอแก้ ไข
ข้อ ผิ ด พลาดในแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ซึ่ งจะต้ อ งไม่
กระทบต่อวัตถุป ระสงค์และสาระสาคัญ เดิมที่แก้ ไข
ตามรูปแบบที่กาหนด
- ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ขอ
แก้ไขต่อไป

การเปลีย่ นแปลงและเพิม่ เติมแผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ ปี
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.
สุพรรณบุรี รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามาวิเคราะห์
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็น
เพื่ อ จั ด ท าร่ า งแ ผน พั ฒ นาท้ องถิ่ น สี่ ปี แล้ ว เสน อ
คณะกรรมการพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
2. คณะกรรมการพั ฒ นา อบจ.จั ด ประชุ ม ประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิ จที่เกี่ย วข้อง เพื่ อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒ นา และประเด็นที่ เกี่ ย วข้อ ง
ตลอดจนความช่ ว ยเหลื อ และแนวทางปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานใน
การพั ฒ นาจากหน่ วยงานต่ า ง ๆ และข้ อ มู ล ใน
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นหรื อ แผนชุ ม ชนมาพิ จ ารณ า
ประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

จัดทาแผนการดาเนินงาน อบจ.สุพรรณบุรี
(Flow Chart)

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.สุพรรณบุรี
รวบรวมแผนงาน โครงการพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพั ฒ นา อบจ.สุ พ รรณบุ รี พิ จ ารณาร่ างแผนการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี แล้วเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกาศเป็ น แผนการด าเนิ น งาน ทั้ งนี้ ให้ ปิ ด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิ ดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน

ระเบียบและหนังสือสั่งการ
การด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี และแผนการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยึดตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
2. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
3. หนังสือ ด่ว นที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
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จัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ดาเนินการ ดังนี้
-คณะกรรมการประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประชุ ม
พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของบัญชีโครงการ เพื่อนามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อม
แจ้งให้ อปท. ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ
- จัดส่งบัญชีโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.)

งานฝ่ายนโยบายและแผน
กองแผนและงบประมาณ
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3.2 ฝ่ายงบประมาณ ได้รวบรวมกระบวนการปฏิบัตงิ านไว้ดังนี้
1. จัดทำปฏิทิน การจัดข้ อบัญญัติงบประมาณเสนอผู้บริหารให้ ความเห็นชอบปฏิทินการจัดทา
ข้ อบัญญัติฯ
2. จัดทำคำสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรจัดทำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
3. จัดทำบันทึกขอประมำณกำรรำยรับจำกกองคลัง
4. จัดทำบันทึกเสนอนำยกฯ เพื่อแจ้งส่วนรำชกำรในสังกัดอบจ.สุพรรณบุรี จัดส่งประมำณรำยจ่ำย
5. จัดพิมพ์รำยละเอียดทีไ่ ด้รับแจ้งจำกส่วนรำชกำร ในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี
6. รวบรวมโครงกำร/กิจกรรมที่ ห น่ วยงำน ส่วนรำชกำรอื่นหรือ อปท.อื่น ขอรับ กำรสนั บสนุ น มำ
วิเครำะห์
โดยดำเนินกำรดังนี้
6.1 โครงกำรที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ได้มำตรฐำนและเข้ำหลักเกณฑ์ จัดส่งให้กองช่ำง/กองพัฒนำ
ชนบท สำรวจและประมำณกำรรำคำ
6.2 โครงกำรที่ไม่ได้มำตรฐำนและไม่เข้ำหลักเกณฑ์จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงำนที่ขอรับกำรสนับสนุน
ทรำบ
6.3 โครงกำรประเภทเงินอุดหนุนกรณีเป็นโครงกำรทีต่ อ้ งอุดหนุนอย่ำงต่อเนื่องทำบันทึกเสนอ
นำยกฯ อนุมตั เิ พื่อรวบรวมบรรจุไว้ในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 2562
6.4 เมื่อได้รับแจ้งผลกำรสำรวจโครงกำรจำกกองช่ำง กองพัฒนำชนบท และโครงกำรโครงสร้ำง
พื้นฐำน บรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
7. จัดพิมพ์โครงกำร/กิจกรรม เพื่อจัดทำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
8. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
9. จัดเตรียมเอกสำรและประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1
10. ปรับปรุงแก้ไขตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯของครัง้ ที่ 1 พร้อมเสนอผูบ้ ริหำร
11. จัดเตรียมเอกสำรและประชุมคณะกรรมกำรกลัน่ กรองฯ ครั้งที่ 2
12. ปรับปรุงแก้ไขตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองฯ ของครั้งที่ 2 พร้อมเสนอผู้บริหำร
13. จัดทำร่ำงข้อบัญญัตฯิ ประจำปีงบประมำณ เสนอผู้บริหำรพิจำรณำครั้งแรก (ทำมือ)
14. บันทึกร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี (ในข้อมูลระบบ e-LAAS) ตำมระเบียบกำหนด
15. เสนอผู้บริหำรเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยฯ พร้อมญัตติให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีลงนำม
16. จัดส่งร่ำงข้อบัญญัตพิ ร้อมญัตติถึงประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

- 17 ระเบียบที่ใช่ในการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๑) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓
๒) พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 หมวด 2 กำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 17 ภำยใต้
บังคับมำตรำ 16 ให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง
๓) กำรจัดทำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
นอกจำกต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ แล้ว ยังต้องปฏิบัตติ ำมหนังสือสั่ง
กำรของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ด่วนที่สดุ ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๑๖๙ ลงวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๖
และหนังสือด่วนมำก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๕๒ ลงวันที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นแนวทำงปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
รูปแบบและกำรจำแนกประเภทรำยรับ-รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รูปแบบใหม่ และต้องปฏิบัตติ ำมหนังสือสั่งกำรต่ำง ๆ ตำมที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด เช่น หนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๓๘๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๘
เรื่อง กำรตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) หนังสือสัง่ กำรของกระทรวงมหำดไทย บำงกรณีขำดควำมชัดเจน เช่น หนังสือสั่งกำร
กระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ ๘ มกรำคม ๒๕๕๓ เรื่อง กำรตัง้ งบประมำณ
รำยจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ หมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรตั้งงบประมำณในหมวดเงินอุดหนุน
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ขั้นตอนการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

1. กาหนดปฏิทิน การจัดข้ อบัญญัติงบประมาณเสนอผู้บริ หารให้ ความเห็นชอบปฏิทินการจัดทาข้ อบัญญัติฯ
(ระยะเวลาดาเนินการ 26 – 31 ม.ค.)

2. จัดทาคาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรองการจัดทาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(ระยะเวลาดาเนินการ 1 – 7 ก.พ. )

3. จัดทาบันทึกขอประมาณการรายรับจากกองคลัง/จัดทาบันทึกเสนอนายกฯเพื่อแจ้ งส่วนราชการในสังกัด
อบจ.สพ. จัดส่งประมาณรายจ่าย
(ระยะเวลาดาเนินการ 8 – 9 ก.พ.)

4. จัดพิมพ์รายละเอียดที่ได้ รับแจ้ งจากส่วนราชการ อบจ.สพ. รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น

ขอรับการสนับสนุน
(ระยะเวลาดาเนินการ 10 ก.พ. – 31 พ.ค.)

5. จัดพิมพ์โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

(ระยะเวลาดาเนินการ 1 – 20 มิ.ย.)

6. ตรวจสอบและปรับปรุ งแก้ ไขร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

(ระยะเวลาดาเนินการ 21 – 24 มิ.ย.)

- 19 7. จัดเตรี ยมเอกสารและประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ครัง้ ที่1 / ปรับปรุงแก้ ไขตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลัน่ กรองฯของครัง้ ที่ 1 พร้ อมเสนอผู้บริ หาร
(ระยะเวลาดาเนินการ 24 มิ.ย. – 4 ก.ค.)

8. จัดเตรี ยมเอกสารและประชุมคณะกรรมการกลัน่ กรองฯ ครัง้ ที่ 2/ ปรับปรุงแก้ ไขตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลัน่ กรองฯของครัง้ ที่ 2 พร้ อมเสนอผู้บริ หาร
(ระยะเวลาดาเนินการ 5 – 11 ก.ค. )

9. จัดทาร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ / บันทึกร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ลงระบบ e-LAAS
(ระยะเวลาดาเนินการ 12 - 23 ก.ค. )

10. เสนอผู้บริ หารเห็นชอบร่างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ พร้ อมญัตติให้ นายก อบจ.สพ. ลงนาม
(ระยะเวลาดาเนินการ 24 - 26 ก.ค. )

11. จัดส่งร่างข้ อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายฯ พร้ อมญัตติถึงประธานสภาฯ
(ระยะเวลาดาเนินการ ก่ อนวันที่ 15 ส.ค. )
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ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
1. ส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึง่ เป็นเจ้ำของงบประมำณ
แจ้งขอโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย กรณีทงี่ บประมำณตัง้ ไว้ไม่เพียงพอแก่กำรใช้จ่ำยในหมวดรำยจ่ำยต่ำง ๆ
เป็นอำนำจของผูบ้ ริหำรท้องถิ่น
2. ตรวจสอบว่ำหน่วยงำนทีข่ อโอนลด หรือโอนเพิ่ม
3. ดำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยละเอียดโครงกำร / แผนงำน / รำยกำร บัญชีโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำย ยอดงบประมำณคงเหลือของส่วนรำชกำรที่โอนลด โอนเพิ่ม ว่ำมีเพียงพอหรือไม่โอนจำก
กองใด ไปกองใด โอนจำกแผนงำน ประเภท และรำยกำรใด
4. ทำบันทึกเสนอเหตุผลและข้อพิจำรณำให้ผบู้ ริหำรประกอบกำรอนุมัตโิ อนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓
5. เมือ่ ผู้บริหำรอนุมัติให้โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยแล้ว บันทึกข้อมูลรำยละเอียดโอน
ลงระบบ (e – LAAS) จะต้องจัดทำประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยติดไว้โดยเปิดเผยพร้อมรำยงำนจังหวัดทรำบ
6. กำรจัดส่งสำเนำบัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ให้ส่วนรำชกำรทีข่ อโอนเงินงบประมำณ และ
กองคลังทรำบเพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. จัดส่งสำเนำบัญชีโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้รับอนุมตั ิให้ประกำศใช้แล้วไปยังผูว้ ่ำรำชกำร
จังหวัดเพื่อทรำบภำยในระยะเวลำไม่เกินสิบห้ำวัน นับแต่วนั สิ้นสุดกำรประกำศ

- 21 ระเบียบที่ใช่ในการการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ มีดังนี้
ข้อ 26 “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของ
คณะผู้บริหำรท้องถิ่น”
ข้อ 27 กำหนดไว้ว่ำ “กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติของ
สภำท้องถิ่น”
ข้อ 29 กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นอำนำจอนุมัติของสภำ
ท้องถิ่น
ข้อ 31 กำหนดว่ำ “กำรโอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมำณรำยกำรที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยำยเวลำให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอำนำจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยำยเวลำเบิกตัดปี
”
ข้ อ 32 ก ำหนดว่ ำ “ภำยใต้ บั ง คั บ ข้ อ 39 กำรโอนเงิน งบประมำณรำยจ่ ำ ย หรื อ กำรแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แ จงประมำณกำรรำยรับและงบประมำณรำยจ่ำย เมื่อได้รับอนุมัติจำก ผู้มีอำนำจแล้ว
ให้ประกำศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ แล้วแจ้งกำรประกำศให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อทรำบภำยใน
สิบห้ำวัน”
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ขั้นตอนการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี

การโอนงบประมาณ

หมวดค่าตอบแทนใช้สอย

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้าง

 เมื่อได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยงาน
ราชการที่ขอโอนงบประมาณ ให้
ตรวจสอบโครงการที่ขอโอน
งบประมาณว่าเป็นการโอน
งบประมาณแบบใด
 จัดทาบันทึกเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 ลงนามในบัญชีการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
 บันทึกข้อมูลรายละเอียดโอนลงระบบ
(e – LAAS)
 จัดทาบันทึกเพื่อแจ้งจังหวัดและแจ้ง
เวียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง






 เมื่อได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการ
ที่ขอโอนงบประมาณ ให้ตรวจสอบโครงการ
ที่ขอโอนงบประมาณว่าเป็นการโอน
งบประมาณแบบใด
 จัดทาบันทึก/ญัตติเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 จัดส่งหนังสือนาส่ง พร้อมญัตติการโอน
งบประมาณ เสนอต่อประธานสภา อบจ.
 เมื่อสภา อบจ. มีมติเห็นชอบอนุมตั แิ ล้ว
 จัดทาบันทึกเสนอ นายก อบจ. เพือ่ ลงนาม
ในบัญชีการโอนงบประมาณรายจ่าย และ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดการโอนระบบ (eLAAS)
 จัดทาบันทึกเพื่อแจ้งจังหวัดและแจ้งเวียน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินการ
ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม
ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม
ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม
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3. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ ได้รวบรวมขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน ทัง้ หมด 3 ขัน้ ตอน
ดังนี้
- การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
- การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองแผนและงบประมาณ
- การเบิกจ่ายเงินตามโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ ้าน (อสม.) ปฏิบตั ิงานเชิงรุก
ระเบียบและหนังสือสัง่ การ
การปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนดังกล่าว ต้องยึดตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ ว 105 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

- 24 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ของอบจ.สุพรรณบุรี
ตรวจสอบโครงการหมวดเงินอุดหนุนที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และกรณีโอนงบประมาณรายจ่าย
(ประสานฝ่ายงบประมาณ)

ตรวจสอบหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
(ประสานขอสาเนาฎีกาจากกองคลัง)

แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายงานผลการดาเนินการ
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เอกสารหลักฐาน ส่งคืนเงินเหลือจ่าย
ภายใน 30 วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ

กรณีมเี งินเหลือจ่าย นาส่งเงินคืนคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานผลการดาเนินการให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ

ติดตามทวงถามหน่วยงานที่ไม่รายงานผลการดาเนินการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบตามกาหนด

รายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีทราบ

รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

- 25 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจสอบโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาอบจ.สุพรรณบุรปี ระจาปี พ.ศ...............
จานวนโครงการ/จานวนงบประมาณ แต่ละยุทธศาสตร์
ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาอบจ.สุพรรณบุรีประจาปีพ.ศ......ได้นามาบรรจุในข้อบัญญัติฯกีโ่ ครงการ
เก็บข้อมูลรายละเอียดโครงการที่โอนงบประมาณ/แก้ไขเปลีย่ นแปลงฯ(ประสานฝ่ายงบฯ) ไตรมาสที่..............
เก็บข้อมูลการเบิกจ่ายจริงของโครงการดาเนินการ (ประสานกองคลัง) ไตรมาสที่..........................
จัดทาข้อมูล/เอกสารการประชุม ครั้งที่......../............
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่......./........
-คัดเลือกประธานกรรมการ
-เลขานุการกรรมการ
-แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบจ.สุพรรณบุรี ( ) ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
( ) ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

ประชุมอนุกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สุพรรณบุรี
ครั้งที่ ......../.......... ( ) ไตรมาสที่1
และไตรมาสที่ 2 ( ) ไตรมาสที่ 3
และไตรมาสที่ 4

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.สุพรรณบุรี พร้อมเสนอความเห็นต่อ

-ผู้บริหารท้องถิ่น
-สภาท้องถิ่น
-คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
-ประกาศให้ประชาชนทราบ
( ) ประกาศผ่านเว็บไซต์อบจ.
( ) แจ้งประกาศให้ อปท.ทุกแห่ง

- 26 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองแผนและงบประมาณ

ประสานงานฝ่ายจัดทา แบบ ปย.1 และแบบ ปย. 2

รวบรวมและสรุปผลของกองแผนและงบประมาณ

แจ้งฝ่ายตรวจสอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

รวบรวมและจัดพิมพ์ของกองแผนและงบประมาณ

บันทึกแต่งตัง้ คณะกรรมการทางานระบบควบคุมภายในประจาปี
พ.ศ............ ของกองแผนและงบประมาณ

จัดส่งคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในประจาปี พ.ศ. ...........
และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ
และผลการดาเนินการให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน

- 27 ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ
แจ้งเวียนหนังสือราชการ,จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ

คลิกที่สถานะ “รอรับ” จะแสดงรายการหนังสือที่อยู่ในสถาน “รอรับ” ทั้งหมด

การรับหนังสือมี 2 วิธี
-คลิกที่  หน้ารายการหนังสือ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
-คลิกที่เลขหนังสือที่จะลงรับ ลงชื่อรับ/ลงสมุดรับ

เลือกเงื่อนไขการรับ
-รับเพื่อทราบ
-รับเพื่อดาเนินการต่อ
-ลงทะเบียนรับหนังสือ
-ลงชื่อรับ

คลิกปุ่ม “ตกลง” ระบบจะออกเลขหนังสือ

คลิกปุ่ม “ตกลง” เพื่อปิดหน้าจอโปรแกรม

- 28 ขั้นตอนการสร้างหนังสือภายใน (ส่งภายใน)

ใส่รายละเอียดหนังสือ ที่มสี ัญลักษณ์ (*) เป็นข้อมูลที่จาเป็น

คลิกปุ่ม + เพื่อจัดเก็บข้อมูล

เลือกเงื่อนไขการออกหนังสือ
- เลือกเล่มทะเบียน

คลิกปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อบันทึกข้อมูล และดาเนินการต่อโปรแกรมจะแสดงเลขที่หนังสือ
ลงวันที่ ของหนังสือให้ผู้ใช้ทราบ

คลิกปุ่ม “ปิดหน้าจอ” เพื่อปิดโปรแกรมจะแสดงข้อมูลหนังสือ

- 29 -

ขั้นตอนการดาเนินงานการเบิกจ่ายเงิน
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ปฏิบัติงานเชิงรุก
กระทรวงสาธารณสุข + หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักงบประมาณ
โอนงบประมาณหมวดอุดหนุน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โอนงบ

-

จัดทาระเบียบการเบิกจ่าย
จัดทาประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
จัดทาแนวทางการดาเนินงาน ฯ
จัดทาระบบการรายงาน (e-inspection)
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

อบจ.
- พิจารณาอนุมตั ิโครงการฯ

สสจ.
-

จัดทาแผน ฯ
เสนอโครงการฯ
เปิดบัญชี กระแสรายวันและออมทรัพย์
จัดทาคาสั่งให้ อสม. ได้รับเงินค่าป่วยการ
โอนเงินให้ หน่วยงานสาธารณสุขระดับอาเภอ / ตาบล
ประชาสัมพันธ์ – สร้างความเข้าใจ
ควบคุมกากับ
รายงานผลมายังกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน อสม. ตาบล
- สื่อสาร สร้างความเข้าใจ
- รวบรวมผลการปฏิบัติงานของ อสม.
- รับรองผลงานของ อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ระดับ
ตาบล
- สรุปผลการจ่ายค่าป่วยการ ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
- ตรวจสอบงบ ฯ คงเหลือร่วมกับเจ้าหน้าที่

หน่วยงานสาธารณสุขระดับอาเภอ /ตาบล
- จัดทาแผน ฯ
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.
- รวบรวมและตรวจสอบผลงาน อสม.
- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ
-ดูแล/ เบิกจ่ายเงินให้แก่ อสม.
- รายงานผลการปฏิบตั ิงาน - งบประมาณ

อสม.
- จัดทาแผนปฏิบตั ิงาน ฯ รายเดือน
- ปฏิบัติงานตามระแวก / คุม้ ที่รับผิดชอบ
- บันทึกการปฏิบัติงาน ทุกครั้ง
- สรุปผลการปฏิบัติงานประจาเดือนให้
ประธาน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ ฯ ระดับตาบล

- 30 4. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเสนอโครงการต่างๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การให้บริการเข้าดูข้อมูลและสาเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
3. การลงข้อมูลบนเว็บไซต์ อบจ. www.suphan.go.th
4. งานซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินส์
5. การทารายงานผลสรุปของ GPS ประจาสัปดาห์เสนอผู้บริหาร
6. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
1. ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด เรือ่ ง งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2. พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรือ่ งให้ใช้ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การขอ
เข้าดูข้อมูลและสาเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4. หนังสือจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ สพ 0017.2/ว48 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องการ
ปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการะบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
5. เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
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- 36 -

- 37 -

งานธุรการและสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือภายในกองแผนและงบประมาณ
- การจ่ายหนังสือ
- การแจ้งเวียนเรือ่ งต่างๆ ภายในกองแผนและงบประมาณ
- การจัดประเภท และการเก็บรักษาหนังสือ
- การควบคุมวันลาภายในกองแผนและงบประมาณ
- งานอืน่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

- 38 ขั้นตอนการสร้างหนังสือภายนอก (ส่งภายนอก)

ใส่รายละเอียดหนังสือ ที่มีสัญลักษณ์ (*) เป็นข้อมูลที่จาเป็น

คลิกปุ่ม + เพื่อจัดเก็บข้อมูล

เลือกเงื่อนไขของการออกหนังสือ
-เลือกเล่มทะเบียน ระดับสานัก/กอง ให้เลือกระดับหน่วยงาน

คลิกปุ่ม “ดาเนินการต่อ” เพื่อบันทึกข้อมูล และดาเนินการต่อ

คลิกปุ่ม “ปิดหน้าจอ” เพื่อปิดหน้าจอ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลหนังสือ

