คูมือการปฏิบัติงาน
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

จัดทําโดย
นายยุทธพิชัย อาจวัฒน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานถือวาเปนคูมือที่เปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง ซึ่งสามารถ
ทําใหผูปฏิบัติงานหลักและผูปฏิบัติงานรวม ไดรูถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งไดปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา และยังสามารถชวยใหทราบระยะเวลาที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ การมีคูมือปฏิบัติงานยังชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดและเปนประโยชน
ตอการเผยแพรใหบุคคลอื่นทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
ขาพเจาไดจัดทํ าคูมื อปฏิบั ติ งานฉบั บนี้ ขึ้น จากการรวบรวมความรูประสบการณ ในการ
ทํางาน การเรียนรูจากผูบังคับบัญชา ประกอบกับการศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนั้น การ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้จึงมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ กระชับ เขาใจงาย และเปนปจจุบัน ถือเปนผลงานที่
เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานนโยบายและแผนเปนอยางยิ่ง อยางไรก็ตามควรมีการแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม
เพื่อใหเปนคูมือทีม่ ีความเหมาะสมและเปนปจจุบันตอภารกิจของงานนโยบายและแผน
ข า พเจ า หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ จะเป น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านแก
ผูปฏิบัติงานทานอื่นไดศึกษาเรียนรูและปฏิบัติงานในดานเดียวกันหรือใกลเคียงกันใหเกิดประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ไมมากก็นอยตอไป

นายยุทธพิชัย อาจวัฒน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
การแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งานงบประมาณ
การโอนงบประมาณ
การแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งานกิจการสภา
การรับ – สง หนังสือ
การเรียกและนัดประชุมสภาอบต.
การเสนอญัตติ
การประชุมสภาอบต.
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การจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพั ฒ นาที่ดํ าเนิน การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ประจํ า ป
งบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางาน
กับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน ซึ่งจะเปน
เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนา
ที่ดําเนิน การในพื้นที่ข ององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุ
ในแผนการดํา เนิน งานจะมีที่ ม าจากงบประมาณรายจา ยประจํา ป งบประมาณรายจา ยเพิ่ ม เติม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่น
ดําเนินการ) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ (ถามี) โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่
ขององคก รปกครองสว นทอ งถิ่น (สํ าหรับ องคก ารบริห ารสว นจั ง หวัด ใหรวบรวมขอ มูล โครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะ
การดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒ นาอื่นๆ ที่อ งคก รปกครองสว นทอ งถิ่น พิจารณาเห็น วาจะเกิด ประโยชน
ในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่

แผนผังแสดงขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล

อปท.
หนวยงานอื่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารใหความเห็นชอบ

ประกาศใชแผนฯ

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน สรุปดังนี้
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกขอความเพื่อขับเคลื่อนการจัดทําแผนดําเนินงาน
หลั ง จากงบประมาณรายจ า ยประจํา ป โดยต อ งรี บ ดํา เนิ น การโดยเร็ ว เนื่ อ งจากแผนดํา เนิ น งาน
มีระยะเวลาในการดําเนินการเพียง 30 วัน (เสนอใหผูบริหารทองถิ่นทราบ)
2. แจงใหสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่คาดวาจะเขามาดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ จัดสงขอมูล
เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงาน
3. แจงใหกองงานในสังกัด รวบรวมขอมูลตามแบบ ผด.02 และ ผด.02/1
4. จัดทําหนังสือเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประชุมเพื่อจัดทํารางแผนดําเนินงาน
5. จัดทําบันทึกเสนอรายงานการประชุมพรอมรูปเลม
6. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล
7. จัดทํารูปเลมรางแผนดําเนิน งานตามขอสรุปของคณะกรรมการสนับสนุน การจัด ทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

8. จัด ทํา หนัง สือ เชิญ ประชุม คณะกรรมการพัฒ นาองคก ารบริห ารสว นตํา บล เพื่อ ให
ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
9. จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
10. จัดทําบันทึกเสนอการจัดทําประกาศใชแผนดําเนินงาน
11. จัดทําประกาศใชแผนการดําเนินงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 29
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่
(1) กํ าหนดแนวทาง วิธีก ารในการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นา (2) ดํ าเนินการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตองติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงาน
ตามที่เห็นสมควร แลวเสนอผลการติดตามและประเมินผลใหผูบริหารทองถิ่นทราบ เพื่อนําเสนอตอสภาทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้
ติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

ตั้งขอสังเกต เสนอแนะ รับทราบ

รายงานผล

ผูบริหารทองถิ่น
(นายกอบต.)

เสนอ

สภาทองถิน่
เสนอ

คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

เสนอ

คณะกรรมการพัฒนา
อบต.

เสนอ

ผูบริหารทองถิ่น
(นายกอบต.)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2561 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย ๑) สมาชิก
สภาทองถิ่น ที่ส ภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ๒) ผูแ ทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัด เลือกจํา นวนสองคน๓)
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ๕)
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น คั ด เลื อ กจํ า นวนสองคน โดยให ค ณะกรรมการเลื อ กกรรมการหนึ่ ง คนทํ า หน า ที่ ป ระธาน
คณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ โดยแสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําญัตติและหนังสือนําสงญัตติเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกตัวแทนจากสภาทองถิ่น
3. คัดเลือกคณะกรรมการจากเวทีประชาคม
4. ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ /หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ (หนังสือสอบถาม
หัวหนาสวนราชการ และตอบรับหนังสือสอบถามผูทรงคุณวุฒิ)
5. คัดเลือกตัวแทนจากหัวหนาสวนการบริหาร (หนังสือเชิญประชุมรายงานการประชุม
หนังสือแจงผลการประชุม)
6. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
7. แจงคําสั่ง/เชิญประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน/เลขานุการ
8. ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธาน/เลขานุการ
9. ประชุมเพื่อกําหนดหลักเกณฑในการติดตามและประเมินผล
การแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การแตงตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล ใหจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูลงนามในคําสั่ง
โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ เปนการ
แตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 9 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนฯ ประกอบดวย
(๑) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ
(๒) หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
(๓) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(๔) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
(๕) เจาหนาที่วิเ คราะหนโยบายและแผน หรือ พนัก งานสว นทอ งถิ่ น ที่ผูบ ริห ารท อ งถิ่ น
มอบหมาย ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ ๙ (๓) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรบั การคัดเลือกอีกได
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกเสนอความเห็นแตงตั้งกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ

2. จัดทําหนังสือแจงใหคณะกรรมการที่มาจากตําแหนงทราบกอนแตงตั้ง
3. จัดทําบันทึกเสนอความเห็นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ
4. ผูบริหารทองถิ่นลงนามแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ในคําสั่งแตงตั้งฯ
5. แจงใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ทราบ
การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การแตงตั้งคณะกรรมการพั ฒนาท อ งถิ่น ใหจัด ทําเปน คํา สั่ง ขององคก รปกครองส ว น
ทองถิ่นและใหผูบริหารทองถิ่นเปนผูลงนามในคําสั่ง โดยใหกําหนดองคประกอบและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน
ทั้งนี้ ใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ เปนการแตงตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสว นทอ งถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขอ 8
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย
(1) ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ
(2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(4) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(5) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวา
สามคน กรรมการ
(6) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกิน
หกคน กรรมการ
(7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการและเลขานุการ
(๘) หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ
การสรรหาคณะกรรมการตอ งสรรหาตามหนั ง สื อ กระทวงมหาดไทยด ว นที่สุ ด ที่ มท
0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกขอความเสนอผูบริหารทองถิ่นทราบ โดยแสดงถึง
รายละเอียด ขั้นตอน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการที่มาจากตําแหนงทราบ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มี ห นั ง สื อ แจ ง เจ า ตั ว ทราบ ทั้ ง ก อ นและหลั ง การแต ง ตั้ ง ซึ่ ง คณะกรรมการที่ ม าจากตํ า แหน ง จะ
ประกอบดวย นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาสํานักปลัดอบต.หรือผูอ านวยการกองวิชาการและแผน ตัวอยางหนังสือ
แจงใหทราบกอนแตงตั้ง
3. สรรหาคณะกรรมการที่มาจากสภา
4. สรรหาคณะกรรมการที่มาจากประชาคม

5. สรรหาคณะกรรมการที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก (หนังสือสอบถามผูทรงคุณวุฒิ,ผูแทน
สวนราชการ /ตอบรับ)
6. บันทึกเสนอค าสั่งค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
7. แจงค าสั่งใหคณะกรรมการทราบ (คณะกรรมการจากสภา,ประชาคม,ผูทรงคุณ วุฒิ/
หัวหนาสวนราชการ)

การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยการจัดทําแผนพัฒนาขององคก รปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ ขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3 พ.ศ. 2561 “ขอ 22 เพื่อ ประโยชนของประชาชน การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับ สนุน การจัด ทําแผนพัฒนาทอ งถิ่น จัด ทํารางแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาทอ งถิ่น
ที่เพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพั ฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมใหสภาองคก าร
บริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบั ญญัติส ภาตําบลและองคก ารบริหารสว น
ตําบล พ.ศ. 2537 ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
“ขอ ๒๒/๑ เพื่อประโยชนของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ใหเปนอํานาจ
ของคณะกรรมการพัฒ นาทอ งถิ่น สําหรับ องคก ารบริห ารสว นตําบลใหสงรา งแผนพั ฒ นาทอ งถิ่ น
ที่เปลีย่ นแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย
เมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถิ่น
ดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช พรอมทั้งปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน นับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นประกาศใช”
“ขอ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชดําริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทยใหเปนอํานาจของ
ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น สํ า หรั บ องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลให ส ง ร า งแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย และเมื่อแผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ไดรับความเห็นชอบแลว ใหปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่
ไดรับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว”

จากระเบียบฯ สามารถสรุปขั้นตอน/แนวทางการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไดดังนี้
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกขอความแจงกอง/ฝายใหทราบ หากมีความประสงค
จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา จะไดกระทําพรอมๆ กัน เพื่อประหยัดคาใชจายและไมเปนการรบกวน
คณะกรรมการฯ จนบอยเกินไป
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกขอเพิ่มเติมแผน โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา เพื่ อ ยกร า ง
แผนพัฒนา จัดทํารูปเลมรางแผนพั ฒนาที่ตอ งการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการนํ า
แผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติดวย พรอมทั้งระบุเหตุผลและความจําเปนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนา
4. ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถิ่น
จัดเวทีประชาคมระดับชุมชน และระดับตําบลหรือทั้งสองระดับแลวแตกรณี เพื่อเห็นชอบโครงการเพื่อ
ทําแผนเพิ่มเติม (ตามระเบียบ ขอ 22) หรือทําแผนเพิ่มเติมโดยอาศัยอํานาจของผูบริหาร (ตามระเบียบ
ขอ 22/2)
5. ทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นที่
เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลง
6. จัดทําญัตติเสนอเขาสภาทองถิ่น เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
7. ผูบริหารทองถิ่นลงนามประกาศใชแผนเพิ่มเติม โดยจัดทําบันทึกเสนอพรอมประกาศใช
แผนพัฒนา
8. สงแผนพัฒนาที่ประกาศใชแลวใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กอง ฝาย ของอบต. อําเภอ
สภาทองถิ่น คณะกรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด ทราบ
5. เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบ ดํ า เนิ น การโอนงบประมาณ (กรณี ส ว นกลางไม ไ ด จั ด สรร
งบประมาณ)
10. เจาของเรื่องจัดทําโครงการ (หนวยงานเจาของโครงการ)

การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
ปฏิทินงบประมาณการจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ลําดับ
ขั้นตอน
ผูรับผิดชอบ
1 แตงตั้งคณะทํางานและแจงใหจัดสงรางขอบัญญัติฯ
งานนโยบายและแผน
2 ทุกสวนราชการจัดสงรางขอบัญญัติฯ และกองคลังจัดสง จนท.งบประมาณ
ขอมูลรายงาน ทางการเงิน สถิติและบทวิเคราะหตางๆ
ผูอํานวยการกองทุกกอง
เพื่อประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ
นักวิเคราะหฯ
(รางฉบับที่ 1) โดยยึดแผนพัฒนาทองถิ่นเปนหลัก
3 ประชุมคณะทํางานพิจารณารางขอบัญญัติฯ ฉบับที่ ๑
จนท.งบประมาณ
ผูอํานวยการกองทุกกอง
นักวิเคราะหฯ
คณะทํางานยกรางขอบัญญัติ
4 ทุกสวนราชการจัดสงรางขอบัญญัติฯ และกองคลังจัดสง จนท.งบประมาณ
ขอมูลรายงานทางการเงิน สถิติและบทวิเคราะหตางๆ
ผูอํานวยการกองทุกกอง
เพื่อประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ (รางฉบับที่ 2) นักวิเคราะหฯ
5 ประชุมคณะทํางานพิจารณารางขอบัญญัติฯ ฉบับที่ 2
จนท.งบประมาณ
ผูอํานวยการกองทุกกอง
นักวิเคราะหฯ
คณะทํางานยกรางขอบัญญัติ
6 ทุกสวนราชการจัดสงรางขอบัญญัติฯ และกองคลังจัดสง จนท.งบประมาณ
ขอมูลรายงานทางการเงิน สถิติและบทวิเคราะหตางๆ
ผูอํานวยการกองทุกกอง
เพื่อประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ (รางฉบับที่ 3) นักวิเคราะหฯ
7 นายกอบต. ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงินงบประมาณยอด นายกอบต.
ใดเปนงบประมาณประจําปแลว ใหเจาหนาที่งบประมาณ จนท.งบประมาณ
รวบรวมและจัดทําเปนรางประมาณการรายจายฯ
ผูอํานวยการกองทุกกอง
ในระบบ e-Laas เสนอตอนายกอบต.
คณะทํางานยกรางขอบัญญัติ
8 1. ผูอํานวยการกองชางจัดสงงบประมาณการคาใชจาย ผูอํานวยการกองชาง
โครงการประเภทกอสราง/ปรับปรุงสิ่งกอสรางให
ผูอํานวยการกองทุกกอง
เจาหนาที่งบประมาณพิจารณา
จนท.งบประมาณ
2. ผูอํานวยการกองทุกกองจัดสงงบประมาณการ
คาใชจายโครงการใหเจาหนาที่งบประมาณพิจารณา

ลําดับ
ขั้นตอน
9 เจาหนาที่งบประมาณทําการพิจารณา ตรวจสอบ
วิเคราะหและแกไข งบประมาณขั้นตนแลวเสนอตอ
ผูบริหาร
10 นายกอบต. พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณและยื่น
ญัตติเสนอสภาทองถิ่น
11 1. สภาทองถิ่นพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจ าป งบประมาณ
2. อปท.จัดใหประชาชนเขารวมรับฟงการประชุม
12 เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ตอ นายอําเภอ
13 นายอําเภอ อนุมัติรางขอบัญญัติ
14 ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณฯ และนําเผยแพรในเวป
ไซตอบต. ภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประกาศใชโดย
ประชาสัมพันธสื่อเวปไซต ฯลฯ รวมทั้งขั้นตอนวิธีการในการ
ที่ประชาชนจะเขาตรวจดูและเสนอแนะ หรือแสดงความ
คิดเห็นใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง

ผูรับผิดชอบ
จนท.งบประมาณ

นายกอบต.
สภาทองถิ่น

ประธานสภา
เสนอผานทองถิ่นอําเภอ
จนท.งบประมาณ
นักวิเคราะหฯ
ผูที่ไดรับมอบหมาย

งานงบประมาณ
การโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
1. กรณี อบต.มีค วามประสงคจะทําบัญ ชีโอนงบประมาณในหมวดรายจายฝายประจํา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543 ขอ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น
โดยดําเนินการ ดังนี้
1) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกถึงกอง/ฝาย เพื่อสํารวจความประสงคในการโอนงบฯ
2) จัดทําบันทึกขออนุมัติฯ พรอมดําเนินการโอนงบประมาณตามที่หนวยงานแจงความประสงค
3) จัดทําประกาศเสนอผูบริหารลงนาม
4) ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ที่เปดเผย
5) ถายสําเนาแจงกอง/ฝาย ใหทราบทัว่ กัน
2. กรณี อบต.มีความประสงคจะทําบัญชีโอนงบประมาณในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
โดยดําเนินการ ดังนี้
1) กอง/ฝาย ที่ประสงคดําเนินการหรือเกี่ยวของ ทําบันทึกและประมาณการคาใชจายพรอม
รายละเอียดเสนอผูบริหารลงนาม
2) กอง/ฝาย ที่ประสงคดําเนินการหรือเกี่ยวของ สําเนาเอกสารทั้งหมดที่ลงนามแลวให
นักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รวบรวมเรื่องเพื่อดําเนินการเสนอญัตติตอสภาอบต.
3) สภาอบต.พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่ออนุมัติหรือไมอนุมัติ
4) ถาสภาอบต.อนุมัติ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกขออนุมัติฯ พรอมดําเนินการ
โอนงบประมาณตามที่สภาอบต.อนุมัติ
5) จัดทําประกาศเสนอผูบริหารลงนาม
6) ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ที่เปดเผย
7) ถายสําเนาแจงกอง/ฝาย ใหทราบทั่วกัน
8) ถาสภาอบต.ไมอนุมัติ ถือวาญัตตินั้นเปนอันตกไป

การแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
1. กรณี อบต.มีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 28 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับ
หรืองบประมาณรายจาย ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น โดยดําเนินการ ดังนี้
1) กอง/ฝาย ที่มีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ทําบันทึกเสนอผูบริหารลงนาม
2) กอง/ฝาย ที่มีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ สําเนาเอกสารทั้งหมดที่
ลงนามแลวใหนักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําบันทึกขออนุมัติฯ พรอมดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ
3) จัดทําประกาศเสนอผูบริหารลงนาม
4) ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ที่เปดเผย
5) ถายสําเนาแจงกอง/ฝาย ใหทราบทัว่ กัน
2. กรณี อบต.มีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลง
คํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า ง ที่ ทํ า ให ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น โดยดําเนินการ
ดังนี้
1) กอง/ฝาย ที่มีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ทําบันทึกเสนอผูบริหารลงนาม
2) กอง/ฝาย ที่มีความจําเปนตองแกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ สําเนาเอกสารทั้งหมดที่
ลงนามแลวใหนักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ รวบรวมเรื่องเพื่อดําเนินการเสนอญัตติตอสภาอบต.
3) สภาอบต.พิจารณาใหความเห็นชอบเพื่ออนุมัติหรือไมอนุมัติ
4) ถาสภาอบต.อนุมัติ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกขออนุมัติฯ พรอมดําเนินการ
แกไข เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงฯ ตามที่สภาอบต.อนุมัติ
5) จัดทําประกาศเสนอผูบริหารลงนาม
6) ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ ที่เปดเผย
7) ถายสําเนาแจงกอง/ฝาย ใหทราบทั่วกัน
8) ถาสภาอบต.ไมอนุมัติ ถือวาญัตตินั้นเปนอันตกไป

งานกิจการสภา
ขั้นตอนการรับ - สง หนังสืองานกิจการสภา
1. การรับหนังสือ
- ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบเตรี ย มทะเบีย นหนั ง สื อ รั บ 1 เล ม สํ า หรั บ ลงทะเบี ย นรั บ เรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับ งานกิจการสภาอยางเดีย ว เชน หนังสือ ถึงประธานสภาอบต. แบบเสนอญัต ติ เปนตน
(การรันเลขใหรันตามป พ.ศ.)
2. การสงหนังสือ
- ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบเตรี ย มทะเบี ย นหนั ง สื อ ส ง 1 เล ม สํ า หรั บ ลงทะเบี ย นส ง เรื่ อ งที่
เกี่ยวของกับงานกิจการสภาอยางเดียว เชน หนังสือจากประธานสภาอบต. ขอบัญญัติที่ประธานสภา
ลงนามถึงหนวยงานอื่น เปนตน (การรันเลขใหรันตามป พ.ศ.)
การเรียกและนัดประชุมสภาอบต.
1. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําหนังสือพรอมประกาศเรียกประชุมฯ แจงผูเกี่ยวของทราบ ไมนอยกวา 15
วัน กอนการประชุมสภาอบต. (ลงนามโดยประธานสภาอบต.)
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ จัดทําหนังสือพรอมประกาศนัดประชุมฯ แจงผูเกี่ยวของทราบ ไมนอยกวา 3 วัน
กอนการประชุมสภาอบต. (ลงนามโดยประธานสภาอบต.)
การเสนอญัตติ
เมื่ อ ทํ า หนั ง สื อ เรี ย กประชุ ม สภาอบต. ให แ จ ง สมาชิ ก อบต.หรื อ กอง/ฝ า ยที่ เ กี่ ย วข อ งแจ ง เรื่ อ งผ า น
นักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการดังนี้
1. ฝา ยบริห ารเสนอเรื่อ งสํา คัญ หรือ จํา เปน ที่เ ปน อํานาจของสภาอบต. โดยใหก อง/ฝายที่เกี่ยวของ
ดําเนินการสําเนาเอกสารที่ผูบริหารลงนามแลว แจงเรื่องใหนักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไมนอยกวา 3 วัน กอนการประชุมสภาอบต.
2. นักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดําเนินการตามแบบเสนอญัตติใหผูบริหารลงนามในสวน
ที่เกี่ยวของ และเสนอประธานสภาอบต.ลงนามตามลําดับ เพื่อนําเรื่องเขาที่ประชุมสภาอบต.
3. สภาอบต. ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่ออนุมัติ
การประชุมสภาอบต.
นักวิเคราะหฯ หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองดําเนินการ ดังนี้
1. เตรียมทะเบียนลงชื่อผูเขารวมประชุมสภาอบต.
2. เตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุมฯ
3. รับลงทะเบียนลงชื่อผูเขารวมประชุมฯ
4. ถ า ยรู ป การประชุ ม ฯ (เพื่ อ ประกอบรายงานการประชุ ม และค า อาหารว า งพร อ มเครื่ อ งดื่ ม และ
คาอาหารวางพรอมน้ําดื่ม)

5. จดบันทึกรายงานการประชุมฯ
6. ทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาจัดประชุมฯ (ไมตองแนบทะเบียนลงชื่อและรายงานการประชุมฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว 5 ก.พ. 63)
7. ทํารายงานการประชุมใหเสร็จโดยเร็ว และใหผูมีอํานาจลงนามในรายงานการประชุมฯ
8. สําเนารายงานการประชุมฯ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมดใหกอง/ฝายที่เกี่ยวของเก็บไวในสวนของตน

