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คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
การจัดทำ
งบประมาณรายจาย

การติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น

สำหรับ นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ นักวิชาการคลัง
ฝายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

คำนำ
การจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน “การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำงบประมาณ
รายจาย และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา” จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติงานใน
เทศบาลนครนครราชสีมา ไดแก พนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลนครนครราชสีมา ไดทราบ
หลักเกณฑ วิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยการขอเพิ่มเติมแผน การ
เปลี่ยนแปลงแผน และการขอแกไขแผนพัฒนาทองถิ่น นอกจากนี้แลวผูปฏิบัติงานยังจะไดทราบถึงขั้นตอน
และแนวทางการนำแผนพั ฒ นาท องถิ่ นไปปฏิบั ติในรูป แบบของการจัด ทำงบประมาณรายจายประจำป
ตลอดจนถึงการรายงานผลการใชจายงบประมาณตามโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ทองถิ่น โดยการ
จัด ทำคู มือเล มนี้ ผู จั ดทำหวั งวาจะเป น ประโยชนส ำหรับ หน วยงานหรือผู ที่เกี่ ยวของที่ จ ะได น ำหลั กไป
ปฏิบัติงานใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนดไว และเปนประโยชนในการบริหารงาน มีความโปรงใส เปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการปฏิบัติงานตอไป

ฝายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ

สารบัญ
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
การแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวของ
การจัดทำงบประมาณรายจาย
การจัดทำคำของบประมาณตรงตอสำนักงบประมาณ
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
ระเบียบ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลแผน
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1

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขัน้ ตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 0ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 0รับทราบปัญหา0ความต้องการ0ประเด็นการพัฒนา0เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่ บ้าน
หรือ แผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0รวบรวมแนวทางและข้อมูลนํามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอประชาคมท้องถิ่น
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น0ร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
5.ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้0

สรุปขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ/ข้อมูลทุติยภูมิ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอประชาคมท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้ องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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การแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
1. “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนดําเนินงานให้ถูกต้อง

โดยไม่ทํ าให้ วัต ถุป ระสงค์ และสาระสํ าคั ญเดิมเปลี่ ยนแปลงไป0ซึ่งการแก้ไขแผนพัฒ นา0เป็นอํา นาจของ
นายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หมวด 4 ข้อ 21

1

บันทึก
ข้อความ

1 .ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม
2 .ข้อเท็จจริง
3 .ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย
4 .ข้อเสนอแนะ

บันทึก
ข้อความ

1 .ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม
2 .ข้อเท็จจริง
3 .ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย
4 .ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่พบข้อผิดพลาด

2
ผอ.ปลัด สั่งการ

3

บันทึก
ข้อความ

ประกาศ
แก้ไข
แผนพัฒนา

ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งการ/อนุมัติ

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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2. “การเพิ่มเติม” หมายความว่า0การเพิ่มโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หมวด 4 ข้อ 22 ดังนี้
1.คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ทีเ่ พิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
3.เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว0ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้0พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่า0300วัน0นับตั้งแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

1

2

3
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มเติม

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น +
ประชาคมท้องถิ่นพิจารณา

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ

ประกาศเพิ่มเติม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

4
3. “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพของโครงการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการ โดยทําให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการ
เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 22/1 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอํานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

1

12

คณะกรรมการสนับสนุนฯ
จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา

23

บันทึก
ข้อความ

1 .ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม
2 .ข้อเท็จจริง
3 .ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย
4 .ข้อเสนอแนะ

ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ

ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลง

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

5
4.0ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 0ข้อ022/20ในกรณีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดําริ0งานพระราชพิธี0รัฐพิธี0นโยบาย0รัฐ0และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย0ให้ เป็นอํานาจของผู้ บริห ารท้องถิ่นและเมื่อแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว 0ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

โครงการพระราชดําริ,งาน
พระราชพิธี,รัฐพิธี,นโยบาย
รัฐ,และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย

บันทึก
ข้อความ

1 .ต้นเรื่องหรือเรื่องเดิม
2 .ข้อเท็จจริง
3 .ข้อกฎหมายหรือกฎหมาย
4 .ข้อเสนอแนะ

ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ที่เปลี่ยนแปลง

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ

ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่
เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

6

ระเบียบ/หนังสือที่เกี่ยวข้อง
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครนครราชสีมา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
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การจัดทำงบประมาณรายจาย
ป จ จุ บ ั น เมื ่ อ กล า วถึ ง การจั ด ทำงบประมาณรายจ า ยของเทศบาลนครนครราชสี ม า
จะประกอบไปดวย 2 สวนสำคัญ ไดแก
1. การจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนตอสำนักงบประมาณ
2. การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
โดยการปฏิบัติงานของ นักวิชาการคลัง และ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ และ เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

การจัดทำคำของบประมาณ
ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนตอสำนักงบประมาณ จะดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยแบงงบเงินอุดหนุน เปน 2 ประเภท ไดแก
1. เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดใหจายตามวัตถุประสงคของโครงการ
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและ
ตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด
วิธีการ / ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แจงทุกสำนัก/กอง ใหดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนตามแบบของ
สำนักงบประมาณ พรอมสงแบบคำนวณและแสดงรายละเอียดในรูปแบบเอกเซลใหดำเนินการ โดยจัดทำ
บันทึกแจงเวียนเสนอเจาหนาที่งบประมาณ (ปลัดเทศบาล) ลงนาม พรอมทั้งจัดประชุมชี้แจงตามเหมาะสม
2. รวบรวมและตรวจสอบคำขอตั้งงบประมาณแตละรายการตามแบบคำนวณเอกเซล
3. บันทึกรายละเอียดของแตละรายการในระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (SOLA)
4. พิมพรายงานจัดสงหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณตอผูอำนวยการสำนักงบประมาณ
5. บันทึกรายละเอียดคำของบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (BBL) และ Sign off ระบบ
6. พิมพแบบรายงานจาก BBL เสนอนายกเทศมนตรีลงนาม และจัดสงสำนักงบประมาณ
6.1 แบบรายงานคำของบประมาณรายจายประจำป จำนวน 3 ชุด
6.2 แบบรายงานสถานะและแผนการใชจายเงินนอกงบประมาณ จำนวน 3 ชุด
6.3 แบบรายงานการวิเคราะหระดับความสำเร็จในการดำเนินงานฯ จำนวน 3 ชุด
6.4 เอกสารประกอบการเสนอคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 1 ชุด
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กระบวนการ ขั้นตอน การจัดทำคำของบประมาณ
จัดทำรายละเอียด
คำขอในแบบฟอรมเอกเซล
ตรวจสอบความถูกตองของคำขอ
(เอกเซล) และ เอกสารประกอบ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
บันทึกคำขอในระบบ
SOLA
พิมพรายงานสงผูวาฯ เสนอ รมต.มหาดไทย

บันทึกคำขอในระบบ
BBL
พิมพรายงานสงสำนักงบประมาณ พรอม
เอกสารประกอบคำขอตั้งงบประมาณ

ลงนามในแบบคำขอ
และหนังสือนำสง

สำนัก/กอง

งานจัดทำ
งบประมาณ

งานจัดทำ
งบประมาณ

งานจัดทำ
งบประมาณ

ผูบริหาร

ขอปฏิบัติเพิ่มเติม
1. ภายหลังสงคำของบประมาณหากมีการแกไข ทางสำนักงบประมาณและกรมสงเสริมฯ จะแจง
ใหทราบโดยประสานทางไลน ตองคอยตรวจสอบอยูเสมอ
2. กอน พ.ร.บ. งบประมาณประกาศใชจะตองจัดทำเอกสารเสนอตอคณะกรรมาธิการฯ/คณะอนุ
กรรมาธิการฯ ส.ส. และ ส.ว.
3. เมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณประกาศใชจะตองจัดทำแผนการใชจา ยงบประมาณและมีการรายงาน
ผลการใชจายบันทึกในระบบ BBL เปนประจำทุกเดือน โดยรวบรวมผลการใชจายจากสำนัก/กอง
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การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
ผูกำกับดูแล ผวจ. ผูบริหารทองถิ่น เทศบาลนคร

กระบวนการ/ขั้นตอน/และระยะเวลา

การจัดทำราง
งบประมาณรายจาย
ประจำป

หนวยงานตางๆ
จัดทำรางงบประมาณ
รายรับ-รายจาย
ใหหัวหนาหนวยงานคลัง
ใชประกอบการคำนวณ
ขอตั้งงบประมาณเสนอ
่

เจาหนาที่งบประมาณ
ตรวจสอบ/วิเคราะห
ปรับ/ลดงบประมาณ

สงคืน/แกไข
เพิ่มเติม

ผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาอนุมัติและ
นำเสนอตอสภาเทศบาล
ภายใน 15
สิงหาคม

สงคืน/แกไข
เพิ่มเติม

ประธานสภาเทศบาล
ผูบริหารทองถิ่น
ประกาศใช
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป

ผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาให
ความเห็นชอบ

เห็นชอบ

สภาเทศบาล

ขอสังเกต/ขอควรระวัง/แนวทางการแกไข
1.ตองเปนเรื่องที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.ตองเปนไปตามรูปแบบจำแนกงบประมาณ
3.ตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
4.ตองเปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
5.การโอนงบประมาณจะตองพิจารณาอำนาจสภาเทศบาลหรืออำนาจผูบริหารทองถิ่น
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การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e - LAAS)

รางเทศบัญญัติ

พิมพเทศบัญญัติ

นำเขาสภาเทศบาลและ

ผูกำกับดูแล

เทศบาลนคร

อนุมัติเทศบัญญัติในระบบ

เสนอผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบ/ เทศบัญญัติ

ขอสังเกต/ขอความระวัง/แนวทางการแกไข
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เจาหนาที่จะตองมีรหัสผูใชงานและ
รหัสผาน (Username และ Password) ใหหัวหนาหนวยงานคลังควบคุมดูแลการใชรหัสผูใชงานของเจาหนาที่ในการนำเขา
ขอมูลและการแกไขขอมูลของเจาหนาที่ ทั้งนี้ รหัสผูใชงานใหถือเปนความลับ เจาของรหัสผูใชงานตองรับผิดชอบผลเสีย
หายอันเกิดจากการใชงานของรหัสผูใชงานอื่น ๆ เวนแตจะพิสูจนไดวาผลเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของผูอื่น
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สาระสำคัญเพิ่มเติมของกระบวนงาน

1. การรางเทศบัญญัติ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1..1 ร างประมาณการรายรั บ ให บั น ทึ ก ร างประมาณการรายรั บ ซึ่ งประกอบดว ย รายได จัด เก็ บ เอง ได แ ก
หมวดภาษีอากร หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจากทรัพยสิน หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด และหมวดรายไดจากทุน รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ>
รางงบประมาณรายรับ
1.2 รางประมาณการรายจาย ใหบันทึกรางประมาณการรายจาย ซึ่งประกอบดวย งบกลาง งบบุคลากร
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ>
รางประมาณการรายจาย
1.3 รางประมาณการงบเฉพาะกิจการ ใหบันทึกรางประมาณการของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสามารถรางประมาณ
การรายรับ และรางประมาณการรายจาย ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ>รางประมาณการรายจาย
1.4 จัดทำคำแถลง เพื่อบันทึกขอมูลสถานะการคลัง หลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปงบประมาณ
นั้น ที่เมนู ระบบงบประมาณ>คำแถลง
1.5 บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอรางเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติเพื่อนำเสนอ
ตอสภาทองถิ่น ที่เมนู ระบบงบประมาณ>บันทึกหลักการและเหตุผล
2. พิมพเทศบัญญัติ
เมื่อรางเทศบัญญัติเรียบรอยแลว เทศบาลสามารถพิมพเทศบัญญัติจากระบบ เพื่อนำเขาสภาเทศบาลและเสนอ
ผูวาราชการจังหวัด ที่เมนู ระบบงบประมาณ>รายงาน>พิมพเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ
3. นำเขาสภาเทศบาลและเสนอผูวาราชการจังหวัด เห็นชอบเทศบัญญัติ
4. อนุมัติเทศบัญญัติ
เมื่อเทศบัญญัติผานการพิจารณาของสภาเทศบาล และไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด และมีการประกาศใช
แลว ใหเทศบาลอนุมัติเทศบัญญัติในระบบ ที่เมนู ระบบงบประมาณ>อนุมัติเทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ โดยระบบจะนำขอมูล
ไปบันทึกในทะเบียนเงินรายรับและทะเบียนรายจายเพื่อรับเงิน-เบิกจายเงินในระบบได
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ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ/ระเบียบ
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ระเบียบวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
7. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยคาใชจ ายในการฝกอบรม และการเข ารับ การฝกอบรมของเจาหน าที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพิ่มเติม
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม
9. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการเบิกจายเงิน ตอบแทนการปฏิ บั ติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
10. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริม
กีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564
11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน
การติ ด ตามถื อ ไดว าเป น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ำเป น ในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการที่
ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยู และประสิทธิภาพของ
วิธีการดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานให
ลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ
นอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขั ด แย งในการปฏิ บั ติงานภายในหน ว ยงานหรือ ระหวางหน ว ยงานกับ กลุ มเปาหมายที่ ไดรั บ ประโยชนจ าก
โครงการ
ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับ
การติ ด ตาม เพราะผลที่ ไดจ ากการประเมิน จะใช ในการปรับ ปรุ งแกไขการขยายขอบเขต หรือ การยุ ติ การ
ดำเนิน การขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้วาแผนงานที่
กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวนั้นใหผล
เป น อย า งไร นำไปสู ค วามสำเร็ จ ตามแผนงานที่ ก ำหนดไวห รื อ ไม อี ก ทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลยั ง
เปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตาม
และประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่ สามารถนำไปในการปรับ ปรุงและการตัดสินใจตอไป
นอกจากนี้การประเมินผลยัง ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่
เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรงเปนปรนัยเชื่อถือได
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กระบวนการติดตาม (Process)
คือชวงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น เปนการติดตามโครงการที่บรรจุไว
ในแผนพัฒนาทองถิ่น และไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานในปงบประมาณ ซึ่งไดกำหนดเปนการ
ติดตามรายไตรมาสในแตละป ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม)
- ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม)
- ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน)
- ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน)
การติดตามดังกลาวเปนการติดตามแผนวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ไดกำหนด
ไว เปนไปตามเป าหมายที่ตั้งไวห รือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน
วิธีการดำเนิ น งานที่ จ ะสามารถนำไปสู การบรรลุแผนที่กำหนดไว การติดตามในครั้งนี้เครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามไดแก แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครนครราชสีมา ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการ
ดำเนินงานของโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ ตลอดจนปญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน
การประเมินผล (Output)
เปนการติดตามผลชวงสุดทาย ซึ่งจะแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นปงบประมาณ โครงการในแผน
ดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสำหรับบุคลากร หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของได และเปน
ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในอนาคตตอไป
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ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

ประกาศผลการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น ใหป ระชาชนในทองถิ่น ทราบ
ในที่ เป ดเผยภายในสิ บ ห า วัน นั บ แต วัน ที่ ผูบ ริห ารท องถิ่น เสนอผลการติด ตามและประเมิ น ผล
ดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
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ระเบียบ/หนังสือสัง่ การที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2565
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
*****************

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ...............................
เทศบาลนครนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์..........................................................
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

0

โครงการ

รวม

สถานที่
ดาเนินการ

แผนการดาเนินงาน
พ.ศ..............

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ความ
ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. ก้าวหน้า

หน่วยงาน
พ.ศ........
รับผิดชอบหลัก

เบิกจ่าย
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

0

0

0

บาท

บาท

บาท

สถานะ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
1 หมายถึง เสนอขออนุมัตโิ ครงการ/เขียนแบบ/ประมาณราคา
2 หมายถึง จัดซื้อ/จัดจ้าง
3 หมายถึง ระหว่างดาเนินการ
4 หมายถึง รายงานผลการดาเนินงาน
5 หมายถึง ดาเนินการเบิกจ่าย
กรณีระหว่างเดือนดาเนินการหลายขั้นตอน ให้ใส่ตวั เลขที่มากที่สดุ
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คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
งานวิจัยและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

รายงาน
ผล

