














 
แผนการดําเนินงานโครงการทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณ   เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ 
  เงินอุดหนนุสําหรับการกอสรางระบบประปาหมูบาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
อบต. .........................     อําเภอ.......................  จังหวัด  .................    

โครงการ  .................................. หมูที ่............. งบประมาณ ....................................... 
 (กรณีตกลงราคา) 

ลําดับ ขั้นตอนดําเนนิการ   ระยะเวลาที่กําหนด 
  (วันท่ี  เดือน พ.ศ.) 

ผลดําเนินการจริง 
(วันท่ี  เดือน พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 
 

5. 
 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
สํารวจรูปแบบรายการโครงการที่
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
จัดเตรยีมเอกสารตางๆทีเ่กีย่วของให
พรอมทีจ่ะดําเนินการจัดซื้อจดัจาง   
รายงานขอซื้อ/จาง 
ผูบริหาร อปท. อนุมัติเจาหนาที่
ดําเนินการ 
ขั้นดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 
ลงนามกอหนีผู้กพันโครงการ 
ขั้นระหวางกอสราง 
ผูรับจางเริ่มดําเนินงาน 
กอสรางงวดที ่1 
กอสรางงวดที ่2 
กอสรางสุดทาย 
ตรวจรับงานงวดสุดทาย 
เบิกจายงบประมาณแลวเสรจ็ 

 
ภายใน 15  พ.ย. 2550 
 
ภายใน  20 พ.ย. 2550 
 
ภายใน  22 พ.ย. 2550 
ภายใน  23 พ.ย. 2550 
 
 
ภายใน  30 พ.ย 2550 
 
ภายใน  7  ธ.ค 2550 
 
 
ภายใน 27  มิ.ย. 2551
ภายใน 15  ก.ค. 2551 
ภายใน 15 ส.ค. 2551 

  

 
 
 
 
 
 
 



แผนการดําเนินงานโครงการทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณ   เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ 
  เงินอุดหนนุสําหรับการกอสรางระบบประปาหมูบาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

 
อบต. .........................     อําเภอ.......................  จังหวัด  .................    

โครงการ  .................................. หมูที.่.............. งบประมาณ ....................................... 
 (กรณีสอบราคา) 

ลําดับ ขั้นตอนดําเนนิการ   ระยะเวลาที่กําหนด 
  (วันที่  เดือน พ.ศ.) 

ผลดําเนินการจริง 
(วันท่ี  เดือน พ.ศ.) 

หมายเหตุ 

 
1. 
 
 

2. 
3. 
 

4. 
5. 
 

 

6. 
 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

 

ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
สํารวจรูปแบบรายการโครงการที่ไดการจัดสรร 
จัดเตรียมเอกสารตางๆที่เกี่ยวของใหพรอมที่
จะดาํเนินการจดัซื้อจัดจาง   
รายงานขอซื้อ/จาง 
ผูบริหารอนุมัตใิหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง   
ขั้นดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 
ทําเอกสารสอบราคา 
สงประกาศใหผูคาโดยตรง/ปณ. ไมนอยกวา 
5 ราย + ปดประกาศ ณ สนง.อปท.  พรอมขาย
เอกสารตั้งแตวนัที่ประกาศ  (กอนวันเปดซอง
ไมนอยกวา 10 วัน) 
ผูคาผนึกซองสง อปท. 
(กอนวันเปดซองไมนอยกวา 10 วัน) 
เจาหนาท่ีรับซองไมเปดซอง 
คกก.เปดซองตรวจสอบตามลําดับ 
ผูบริหาร อปท.พิจารณาผลการเปดซอง 
เรียกผูคามาทําสัญญา 
ลงนามในสัญญา 
ขั้นระหวางกอสราง 
ผูรับจางเริ่มดําเนินงาน  

กอสรางงวดที่ 1 
กอสรางงวดที่ 2 
กอสรางงวดสุดทาย 
ตรวจรับงานงวดสุดทาย 
เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ 

 
ภายใน  15  พ.ย. 2550 

 
 

ภายใน  19  พ.ย. 2550 
ภายใน  20  พ.ย. 2550 

 
ภายใน  23 พ.ย. 2550 
ภายใน  26  พ.ย. 2550 

 
 
 

ภายใน  4  ธ.ค. 2550 
 
ภายใน  4  ธ.ค. 2550 
ภายใน  7  ธ.ค. 2550 
ภายใน  11  ธ.ค. 2550 
ภายใน  12  ธ.ค. 2550 
ภายใน  21  ธ.ค. 2550 

ภายใน  28  ธ.ค. 2550 

 

เสร็จภายใน 18 ก.ค. 2551 
เสร็จภายใน 15 ส.ค. 2551
เสร็จภายใน 15 ก.ย. 2551 

  

 



แผนการดําเนินงานโครงการทีไ่ดรับการจัดสรรงบประมาณ   เงนิอุดหนนุเฉพาะกจิ 
  เงินอุดหนนุสําหรับการกอสรางระบบประปาหมูบาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

อบต. .........................     อําเภอ.......................  จังหวัด  .................    
โครงการ  .................................. หมูที.่............. งบประมาณ ....................................... 

 (กรณี e – Auction) 
ลําดับ ขั้นตอนดําเนินการ   ระยะเวลาที่กําหนด 

  (วันที่  เดือน พ.ศ.) 
ผลดําเนินการจริง 
(วันที่  เดือน พ.ศ.) หมายเหตุ 

 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 11. 

 
12. 

 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

ขั้นเตรียมการจัดซื้อจัดจาง 
สํารวจรูปแบบรายการโครงการที่ไดการจัดสรร 
จัดเตรียมเอกสารตางๆใหพรอมที่จะดําเนินการ  
ติดตอตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  พรอมทํา
รายงานขออนมุัติดําเนินการ 
ผูบริหารอนุมัตใิหดําเนินการ e – Auction 
ขั้นดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 
ปดประกาศเชิญชวน  ณ ท่ีทําการและเผยแพร
ใน www.gprocurement.go.th  และเว็บไซดของ 
อปท. (ถามี) ไมนอยกวา 7 วันทําการ 
ขายแบบไมนอยกวา 7 วันทําการนับแตวัน 
ประกาศ 
รับขอเสนอของผูคาหางจากวนัสุดทายของ 
การขายไมนอยกวา 5 วันทําการ 
คัดเลือกผูคาและประกาศรายชื่อผูผานการ 
คัดเลือก  ณ ท่ีทําการ และเว็บไซด 
ตลาดกลางจัดอบรมผูท่ีผานการคัดเลือกตาม 
วันที่ระบุในประกาศ (ตกลงกับตลาดกลาง) 
ดําเนินการประมูลตามวันที่กาํหนดในประกาศ 
(ตกลงกับตลาดกลาง) 
คกก. e-Auction สรุปผลการประมูลเสนอผูบรหิาร 
ผูบริหาร อปท.พิจารณาผลการประมูล 
เรียกผูคามาทําสัญญา 
ลงนามในสัญญา 
ขั้นระหวางกอสราง 
ผูรับจางเริ่มดําเนินงาน  

กอสรางงวดที่ 1 
กอสรางงวดที่ 2 
กอสรางสุดทาย 
ตรวจรับงานงวดสุดทาย 
เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ 

 
ภายใน  9  พ.ย. 2550 

 
ภายใน  9  พ.ย. 2550 

 
ภายใน  12  พ.ย. 2550 

 
ภายใน  13  พ.ย. 2550 

 
 

ภายใน  13  พ.ย. 2550 
 

ภายใน  29  พ.ย. 2550 
 

ภายใน  3  ธ.ค. 2550 
 
ภายใน  7  ธ.ค. 2550 

 
ภายใน  14  ธ.ค. 2550 
 
ภายใน  18  ธ.ค. 2550 
ภายใน  18  ธ.ค. 2550 
ภายใน  19  ธ.ค. 2550 
ภายใน  28  ธ.ค. 2550 

 ภายใน  4  ม.ค. 2551 
 
 

 เสร็จภายใน 25 ก.ค. 2551 
เสรจ็ภายใน 15 ส.ค. 2551 
เสรจ็ภายใน 15 ก.ย. 2551 
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การใชงานระบบ 
 
เจาหนาที่องคกรปกครองทองถิ่น จะมีหนาที่ในการรายงานผลการดําเนินการกอสราง, การ

ลงนามสัญญา, และการเบิกจายเงินในการกอสรางระบบประปา ลงในระบบฐานขอมูลเพ่ือนํามาใช
งานการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินโครงการ 

ขั้นตอนการทํางานของเจาหนาที่องคกรปกครองทองถิ่น สามารถแสดงไดดังรูป 

รายงานผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

รายงานขอมูลการลงนามสัญญา

รายงานผลการเบิกจาย

รายงานผลการตรวจรับงวดสุดทาย

รายงานผลการเบิกจายงวดสุดทาย

 

รูปแสดงขั้นตอนการรายงานผลการดําเนนิการ 
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การเขาใชงานระบบเงินอุดหนุนเพ่ือการกอสรางประปานั้น ตองทําการ Log In โดยคลิกเขา
ไปที่เว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แลวเลือกเมนู “ระบบติดตามการกอสรางประปา
หมูบาน ป 2551” ที่อยูในหมวดของบริการ อปท.ดังรูป 

 

รูปแสดงการเขาใชงานระบบจากเว็บไซตกรมฯ 



 4 

เมื่อเขาสูหนาจอระบบแลว จากน้ันใหใสชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) เพ่ือ
เขาใชงานระบบ (ชื่อผูใชและรหัสผานเปนชุดเดียวกับระบบขอมูลสารสนเทศ อปท. หรือติดตอกับ
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดที่ทานสังกัดอยู) 

 

รูปแสดงหนาจอ Log In เขาสูระบบ 

เมื่อเขาสูระบบแลว ระบบจะแสดงโครงการที่ไดรับเงินจัดสรรเพ่ือกอสรางระบบประปา 
ในกรณีที่ไมพบโครงการที่กรมจัดสรรงบประมาณใหในป 2551 รบกวนใหเจาหนาท่ีอปท. เขามา
ตรวจสอบใหมอีกคร้ังทุก 1 สัปดาห เน่ืองจากกรมฯ อยูระหวางทยอยจัดสรรงบประมาณใหอปท.
ทั้งหมดประเทศ 

 

รูปแสดงหนาจอแรกของระบบ (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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ในการรายงานผลการดําเนินงานของอปท. ใหเลือกโครงการที่จะรายงานผล จากน้ันระบบ
สรางแบบการรายงานใหอัตโนมัติตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร คือ ตกลงราคา, สอบราคา, 
และ e-Auction ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอรายงานผลการดําเนินการ กรณีตกลงราคา 



 6 

 

รูปแสดงหนาจอรายงานผลการดําเนินการ กรณีสอบราคา 
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รูปแสดงหนาจอรายงานผลการดําเนินการ กรณี e-Auction 

ในการรายงานผลการดําเนินงานใหรายงานเมื่อไดทําตามแผนเสร็จเรียบรอยแลว โดยใน
ชองรายงานจะเปนปฏิทินเพ่ือใหเลือกวันที่ดําเนินการเสร็จลงในระบบ 



 8 

เมื่อรายงานผลในขั้นลงนามในสัญญาแลว ใหทําการใสรายละเอียดโดยไปที่เมนู “ลงนาม
สัญญาโครงการ” แลวทําการใสขอมูลตามรายละเอียดดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอลงนามสัญญาโครงการ 

ในงวดการสงงานระบบจะใหเลือกจํานวนงวดงานกอนท่ีจะบันทึก ซ่ึงระบบจะสรางชอง
ในการบันทึกขอมูลใหโดยอัติโนมัติตามงวดงานที่เลือก จากนั้นใหใสจํานวนเงิน และกําหนดการ
สงงานในแตละงวด แลวทาํการกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูล 
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เมื่อทําการเลือกจํานวนงวดการสงงานเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงแบบบันทึกตามจํานวน
งวดงานที่ใส หลังจากนั้นเมื่อมีการเบิกจายเงิน ที่เมนู “เบิกจายงบประมาณ” แลวทาํการใส
รายละเอียดการเบิกจายเงิน ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอเบิกจายงบประมาณ 

โดยการบันทึกการเบิกจายน้ัน จะตองทําการรายงานวันที่ผูรับจางเริ่มดําเนินงาน, วันที่
ตรวจรับงานงวดสุดทาย, วันที่อปท.เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ รวมถึงวันท่ีทองถิ่นจังหวัดเบิก
จายเงินในแตละงวดใหกับอปท. 

 





 1 

การใชงานระบบของเจาหนาที่ทองถิ่นจังหวัด 
 
ในการใชงานระบบเจาหนาท่ีทองถิ่นจังหวัดจะมีหนาทีใ่นการตรวจสอบ ติดตาม และ

ควบคุมการใชงบประมาณการกอสรางระบบประปาหมูบานที่ อปท. ไดรับจากกรมฯ ใหเปนไปตาม
แผนที่กรมฯ ไดกําหนด 

ดังน้ันการเขาใชงานระบบเงนิอุดหนุนเพ่ือการกอสรางประปาของเจาหนาที่ทองถิ่นจังหวัด
น้ัน ตองทําการเขาสูระบบ (Log In) โดยคลิกเขาไปที่เว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
แลวเลือกเมนู “ระบบติดตามการกอสรางประปาหมูบาน ป 2551” ที่อยูในหมวดของบริการ อปท.
ดังรูป 

 

รูปแสดงการเขาใชงานระบบจากเว็บไซตกรมฯ 
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เมื่อเขาสูหนาจอระบบแลว จากน้ันใหใสชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) เพ่ือ
เขาใชงานระบบ (ช่ือผูใชและรหัสผานเปนเหมือนกัน คือ รหัสจังหวัดของทาน เชน กรุงเทพฯ ชื่อ
ผูใช เปน 10 และรหัสผานเปน 10) 

 

รูปแสดงหนาจอ Log In เขาสูระบบ 

เมื่อเขาสูระบบแลว ระบบจะแสดงโครงการที่ไดรับเงินจัดสรรเพ่ือกอสรางระบบประปา 
ในกรณีที่ไมพบโครงการที่กรมจัดสรรงบประมาณใหในป 2551 รบกวนใหเจาหนาท่ีทองถิ่น
จังหวัด เขามาตรวจสอบขอมูลทุก 1 สัปดาห เน่ืองจากกรมฯ อยูระหวางทยอยจัดสรรงบประมาณ
ให อปท. ทั้งหมดประเทศ 

 

รูปแสดงหนาจอแรกของระบบ (สํานักงานทองถิ่นจังหวัด) 
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รายงานผลการดําเนินงาน 
เมื่อเลือกที่ “รายงานการจดัทําแผน” เปนเมนูที่ใชแสดงรายงานที่จํานวนโครงการการ

กอสรางระบบประปาในแตละจังหวัด เพ่ือใชในการตรวจสอบสถานะโครงการวาดาํเนินงานอยูใน
ขั้นใด ดังรูป 

 

รูปแสดงรายงานจาํนวนโครงการตามสถานะการดําเนินงานของโครงการ 

เมื่อตองการดูขอมูลรายโครงการใหคลิกท่ี “จังหวัดที่ตองการ” เพ่ือเขาดูรายละเอียด ดังรูป 

 

รูปแสดงรายงานโครงการตามสถานะการดําเนินงานของโครงการ 

ในรายงานที่แสดงนี้อาจจะมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล เมื่อเริ่มเปดใชงานระบบ
จริง 
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การรายงานผลการดําเนินงานของอปท. 
 ในการรายงานผลการดําเนินงานของ อปท.น้ัน โดยปกติจะเปนหนาที่อปท. จะทําหนาที่
รายงานผลการดําเนินงานเขามาสูระบบ เพ่ือใหทางสํานักงานทองถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงาน
กลับมายังกรมฯ  

แตในบางกรณี อปท. อาจไมพรอมหรือไมสามารถทาํการรายงานผลผานระบบไดน้ัน ก็จะ
ใหเจาหนาที่ทองถิ่นรายงานผลแทน โดยเจาหนาที่ทองถิ่นจะมีสิทธิที่จะสามารถทําการบันทึกหรือ
แกไขขอมูลที่โครงการของอปท. ได โดยการรายงานผลใหเลือก “โครงการที่ตองการรายงานผล”  
โดยระบบจะสรางแบบใหอัตโนมัติตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร คือ ตกลงราคา, สอบราคา, 
และ e-Auction ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอรายงานผลการดําเนินการ กรณีตกลงราคา 
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รูปแสดงหนาจอรายงานผลการดําเนินการ กรณีสอบราคา 
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รูปแสดงหนาจอรายงานผลการดําเนินการ กรณี e-Auction 

ในการรายงานผลการดําเนินงานใหรายงานเมื่อไดทําตามแผนเสร็จเรียบรอยแลว โดยใน
ชองรายงานจะเปนปฏิทินเพ่ือใหเลือกวันที่ดําเนินการเสร็จลงในระบบ 



 7 

เมื่อรายงานผลในขั้นลงนามในสัญญาแลว ใหทําการใสรายละเอียดโดยไปที่เมนู “ลงนาม
สัญญาโครงการ” แลวทําการใสขอมูลตามรายละเอียดดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอลงนามสัญญาโครงการ 

ในงวดการสงงานระบบจะใหเลือกจํานวนงวดงานกอนท่ีจะบันทึก ซ่ึงระบบจะสรางชอง
ในการบันทึกขอมูลใหโดยอัติโนมัติตามงวดงานที่เลือก จากนั้นใหใสจํานวนเงิน และกําหนดการ
สงงานในแตละงวด แลวทาํการกดปุม “บันทึก” เพ่ือบันทึกขอมูล 
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เมื่อทําการเลือกจํานวนงวดการสงงานเรียบรอยแลว ระบบจะแสดงแบบบันทึกตามจํานวน
งวดงานที่ใส หลังจากนั้นเมื่อมีการเบิกจายเงิน ที่เมนู “เบิกจายงบประมาณ” แลวทาํการใส
รายละเอียดการเบิกจายเงิน ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอเบิกจายงบประมาณ 

โดยการบันทึกการเบิกจายน้ัน จะตองทําการรายงานวันที่ผูรับจางเริ่มดําเนินงาน, วันที่
ตรวจรับงานงวดสุดทาย, วันที่อปท.เบิกจายงบประมาณแลวเสร็จ รวมถึงวันท่ีทองถิ่นจังหวัดเบิก
จายเงินในแตละงวดใหกับอปท. 
 




