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คูมือปฏิบัติงานถือวาเปนคูมือท่ีเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ซ่ึงจะสามารถทําให ผูปฏิบัติงาน 
หลักและผูปฏิบัติงานรวมไดรูข้ึนตอนการปฏิบัติงาน รวมท้ังไดปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และ
ยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การมีคูมือ ปฏิบัติงานยังจะชวยทําใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และยังจะเปนประโยชนตอการเผยแพร ใหบุคคลตาง ๆ ทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานไดอยาง
ชัดเจนข้ึน คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้งานการเจาหนาท่ีไดจัดทํา และรวบรวมจากความรูและประสบการณในการท างานประกอบ
กับขอระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของรวมกัน ดําเนินการใหมีเนื้อหาสาระท่ีสําคัญ กระชับ เขาใจงาย และเปนปจจุบัน ถือเปน
ผลงานท่ีเปนประโยชนตอการ ปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง แตอยางไรก็ตามสมควรท่ีจะมีการแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมหรือจักเปนคูมือ
ท่ีเหมาะสม ตอภารกิจ ของงานการเจาหนาท่ีตอไปอยางตอเนื่องในอนาคต 
 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนแนวทางการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ยิ่งข้ึนในดาน 
ตาง ๆ ของงานการเจาหนาท่ีมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานของกองการเจาหนาท่ีไดดี ยิ่งข้ึนตอไป 
 
 
 
 

จัดทําโดย นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา 
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 



 

 
เรื่อง            หนา 

 
  คํานํา           ก 
  สารบัญ           ข 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน      1-2 
การจัดทําแผนดําเนินงาน         3 
การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป      4-5 
การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน     6 
การแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     7 
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน       ๘



 

 
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ติดตาม  

ติดตามและประเมินผล ตั้งขอสังเกต/เสนอแนะ/รับทราบ 

 

คณะกรรมการตดตาม 
และประเมินผล รายงานผล 

ผูบริหารทองถ่ิน เสนอ สภาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ิน เสนอ คณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน 

เสนอ ผูบริหารทองถ่ิน 

งบประมาณ : อยางนอยปละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตลุาคม ของทุกป 

  
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหา
วันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตอง ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 

สามสิบวัน 
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ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล มีดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี ๑ 

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 ขอ 28 ดังนี้ 
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย ๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภา
ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  ๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  ๓) ผูแทนหนวยงานท่ี
เก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  ๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน                 
๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
 

ข้ันตอนท่ี ๒ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และ 

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑) 
 

ข้ันตอนท่ี ๓ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒) 
 

ข้ันตอนท่ี ๔  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได จากการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๓ (๓) 
 

ข้ันตอนท่ี ๕ 
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพรอม 

กันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๔ (๕) 
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน 
 

 

 

 

 

 
มีรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการ ดังนี ้
1. บันทึกขอความเปดเรื่องใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
2. แจงใหกอง สงรายละเอียดตามแบบ ผด.02 พรอมท้ังแจงใหสวนราชการสังกัดสวนกลาง สวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ สง
รายละเอียดโครงการท่ีเขามาดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
3. เชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน เพ่ือจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
4. ประชุมเพ่ือจัดทํารางแผนการดําเนินงาน ตามรูปแบบของแผนดําเนินงาน แบบ ผด.01 และ ผด.02 
5. จัดทํารายงานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
6. จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
7. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตําบลหวยยางเพ่ือใหความเห็นชอบ 
8. จัดทําประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
 

 
ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
การจัดทําแผนดําเนินงาน 
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ปฏิทินงบประมาณการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

 
 

 
ลําดับท่ี 

 
ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ 

1 -แตงตั้งคณะทํางานและแจงใหจัดสงรางขอบัญญัติฯ งานนโยบายและแผน 
2 -ทุกสวนราชการจัดสงรางขอบัญญัติฯ และกองคลังจัดสงขอมูลรายงาน ทาง

การเงิน สถิติและบทวิเคราะหตางๆ เพ่ือประกอบการคํานวณขอตั้ง 
งบประมาณ (รางฉบับท่ี 1) โดยยึดแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
และท่ีเพ่ิมเติมเปนหลัก 

จนท.งบประมาณ 
ผูอํานวยการกองทุกกอง 
นักวิเคราะหฯ 

3 -ประชุมคณะท างานพิจารณารางขอบัญญัติฯ ฉบับท่ี ๑ จนท.งบประมาณ- 
ผูอํานวยการกองทุกกอง นกั
วิเคราะหฯ 
คณะทํางานยกรางขอบัญญัติ 
 

4 -ทุกสวนราชการจัดสงรางขอบัญญัติฯ และกองคลังจัดสงขอมูลรายงาน ทาง
การเงิน สถิติและบทวิเคราะหตางๆ เพ่ือประกอบการคํานวณขอตั้ง 
งบประมาณ (รางฉบับท่ี 2) 

จนท.งบประมาณ 
ผูอํานวยการกองทุกกอง 
นักวิเคราะหฯ 
 

5 -ประชุมคณะท างานพิจารณารางขอบัญญัติฯ ฉบับท่ี 2 จนท.งบประมาณ 
ผูอํานวยการกองทุกกอง นกั
วิเคราะหฯ 
คณะทํางานยกรางขอบัญญัติ 

6 -ทุกสวนราชการจัดสงรางขอบัญญัติฯ และกองคลังจัดสงขอมูลรายงาน ทาง
การเงิน สถิติและบทวิเคราะหตางๆ เพ่ือประกอบการคํานวณขอตั้ง 
งบประมาณ (รางฉบับท่ี 3) 

จนท.งบประมาณ 
ผูอํานวยการกองทุกกอง นกั
วิเคราะหฯ 

7 -นายก อบต.ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอดใดเปน งบประมาณ
ประจาํปแลว ใหเจาหนาท่ีงบประมาณรวบรวมและจัดทําเปน รางประมาณ
การรายจายฯ ในระบบ e-Laas เสนอตอนายก อบต. 

นายก อบต. เจาหนาท่ี
งบประมาณ ผูอํานวยการกอง
ทุกกอง 
คณะทํางานยกรางขอบัญญัติ 

8 -ผูอํานวยการกองชางจัดสงงบประมาณการคาใชจายโครงการประเภท 
กอสราง/ปรับปรุงสิง่กอสรางใหเจาหนาท่ีงบประมาณพิจารณา 
-ผูอํานวยการกองทุกกองจัดสงงบประมาณการคาใชจายโครงการให 
เจาหนาท่ีงบประมาณพิจารณา 

ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองทุกกอง 
เจาหนาท่ีงบประมาณ 
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ลําดับท่ี 
 

ข้ันตอน ผูรับผิดชอบ 

9 -เจาหนาท่ีงบประมาณทําการพิจารณา ตรวจสอบวิเคราะหและแกไข 
งบประมาณข้ันตนแลวเสนอตอผูบริหาร 

เจาหนาท่ีงบประมาณ 

10 -นายก อบต.พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณและยื่นญัตติเสนอ 
ตอสภา อปท. 

นายก อบต. 

11 -สภาทองถ่ินพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ 
-อปท.จัดใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุม 

สภาทองถ่ิน 

12 -เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ตอ 
นายอําเภอ 

ประธานสภาทองถ่ิน 

เม่ือ 
นายอําเภอ 

อนุมัติ 

-ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณฯ และนําเผยแพรในเว็ปไซต อบต.ภายใน 
3 วันทําการ นับแตวันท่ีประกาศใช โดยประชาสัมพันธสื่อเว็ปไซต ฯลฯ 
รวมท้ังข้ันตอนวิธีการ ในการท่ีประชาชนจะเขาตรวจดูและเสนอแนะ 
หรือแสดงความคิดเห็นใหประชาชนทราบอยางท่ัวถึง 

เจาหนาท่ีงบประมาณ นัก
วิเคราะหฯ ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 -อบต. รายงานเผยแพรขอบัญญัติฯ ใหจังหวัดทราบภายใน 3 วันทํา 
การนับแตวันท่ีไดเผยแพรขอมูลดังกลาว 
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มีรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
1. บันทึกขอความเปดเรื่องใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
2. คัดเลือกคณะกรรมการท่ีมาจากสภาทองถ่ิน 
3. คัดเลือกคณะกรรมการจากเวทีประชาคม 
4. ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ /หัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ(หนังสือสอบถามหัวหนาสวนราชการ และตอบรับ 
หนังสือสอบถามผูทรงคุณวุฒิและตอบรับ) 
5. คัดเลือกตัวแทนจากหัวหนาสวนการบริหาร (หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุมหนังสือแจงผลการประชุม) 
6. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
7. แจงคําสั่ง/เชิญประชุมเพ่ือคัดเลือกประธาน/เลขานุการ 
8. ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกประธาน/เลขานุการ 
9. ประชุมเพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการติดตามและประเมินผล 

การแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
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ข้ันตอนการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 
มีรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
1. บันทึกเสนอความเห็นแตงตั้งกรรมการสนับสนุน 
2. สงหนงัสือแจงใหคณะกรรมการท่ีมาจากตําแหนงทราบกอนแตงตั้ง 
3. บันทึกเสนอความเห็นแตงตั้งคณะกรรมการ 
4. ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ ในคําสั่งแตงตั้ง 
5. แจงใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินทราบ 

การแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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ข้ันตอนการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 
 
มีรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบังคับบัญชา 
2. แจงคณะกรรมการท่ีมาจากตําแหนงทราบ 
3. สรรหาคณะกรรมการท่ีมาจากสภา 
4. สรรหาคณะกรรมการท่ีมาจากประชาคม 
5. สรรหาคณะกรรมการท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก (หนังสือสอบถามผูทรงคุณวุฒิ,ผูแทนสวนราชการ /ตอบรับ) 
6. บันทึกเสนอคําสั่งคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
7. แจงคําสั่งใหคณะกรรมการทราบ (คณะกรรมการจากสภา,ประชาคม,ผูทรงคุณวุฒิ/หัวหนาสวนราชการ) 

 
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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