
e-PLAN
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประมวลผล
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โดย วัฒนกิตต์ิ ทวีโชคธนทิพย์



รายละเอียดเนื้อหาการอบรม

2

วันท่ี 1
การติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ปีงบประมาณ 2565

การตรวจสอบข้อมูลจากการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-

LAAS

การอนุมัติงบประมาณ
ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับแผนงาน 

เพื่อการรายงานผลการดําเนินงาน

การรายงานผลการดําเนินงาน

การออกรายงานและการนํารายงานไปใช้งาน

วันท่ี 2
แนวทางการติดตามการดําเนินงานและการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ินการบันทึกแผนพัฒนาท้องถ่ิน (66-70)

องค์ประกอบของระบบ e-Plan

การบันทึกข้อมูลทั่วไป

การบันทึกข้อมูลประชากร และชุมชน
การบันทึกยุทธศาสตร์ อปท. และความสัมพันธ์กับแผนงาน/

กิจกรรม

การบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น

การอนุมัติแผน

การออกรายงาน และการนํารายงานไปใช้งาน



ซ่ึงเป็นระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานของรัฐ โดยกําหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็น

ผู้ดําเนินการรวบรวมและจัดทํารายละเอียดข้อมูลแผนงาน/โครงการ 

ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

บริบท ของระบบ eMENSCR
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แนวทางการปรับปรุงระบบ e-PLAN

ปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการบริหารงานท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (e-plan)  ไปยัง ระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 
§ ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างของการบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทางของระบบติดตามและ

ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) โดยใช้มาตรฐานและโครงสร้างข้อมูลตามท่ี สภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หรือตามข้อตกลงท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 2 หน่วยงาน  

§ ปรับปรุงระบบเพ่ือให้รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลไปยัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
§ ปรับปรุงระบบรายงานเพ่ือใช้สําหรับรายงานผลการเช่ือมโยง เพ่ือให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าของกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Q1 Q2 Q3 Q4

ธ.ค.พ.ย.ต.ค. มี.ค.ก.พ.ม.ค. มิ.ย.พ.ค.เม.ย. ก.ย.ส.ค.ก.ค.

ป"งบประมาณ 64

ช"วง พ.ย. – ธ.ค. ทีมพัฒนาระบบของ 

สศช. และ สถ. เตรียมระบบเพ่ือรองรับ
การแลกเปลี่ยนขCอมูล พรCอมทั้งกำหนด

วิธีการ ช"องทาง การส"งขCอมูลตามแนวทาง
ที่กำหนดไวC พรCอมทั้งทดลองส"งตัวอย"าง

ขCอมูลผ"านช"องทางและวิธีการแลกเปลี่ยน

ขCอมูลที่กำหนดไวCมายัง สศช.

ก"อนสิ้นเดือนธันวาคม ส"งขCอมูลโครงการ 

อปท. ประจำปNงบประมาณ 64 มายังระบบ 
eMENSCR

ส"งข%อมูลความก%าวหน%า Q1 ส"งข%อมูลความก%าวหน%า Q2 ส"งข%อมูลความก%าวหน%า Q3

1

2

แผนการส่งข้อมูลไปยังระบบ eMENSCR
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ข้อมลูยทุธศาสตร์ อปท.

บนัทกึแผนงานด้าน...

บนัทกึกิจกรรมสอดคล้องกบัแผน

อนมุติัแผนการพฒันาท้องถิCน 5 ปี

รายงานการดําเนินโครงการ

ติดตามการดําเนินโครงการในแตล่ะปีงบฯ

E-Plan eMENSCR
ความเชื(อมโยง ระดบัแผน  เปา้หมาย M1

ข้อมลูทัCวไปM2

รายละเอียดโครงการ/แผนM3

แผนการ ดําเนินงาน/ กิจกรรม M4

งบประมาณM5

ผลการดําเนินงานM6

ผู้อนมุติัM7

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
[e-LAAS]

ข้อบญัญติั/เทศบญัญติ

อนมุติังบประมาณ
[e-LAAS]

โครงการตามแผน [e-Plan]

รายรับประมาณการ
[e-LAAS]

การวิเคราะห์ข้อมูล
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แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์
แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานบริหารท่ัวไป

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานบริหารทั่วไป

แผนงานงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานงบกลาง

ความสอดคล้องระหว่าง
ยุทธศาสตร์ชาติกับ

แผนงาน
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1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานบริหารท่ัวไป 11104 งานบริหารท่ัวไป-กิจการทะเบียน

11105 งานบริหารท่ัวไป-การปกครอง

แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 12101 การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย

12102 การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย

12106 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารงานบุคคล

12107 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารท่ัวไป

12201 งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ

12202 งานเทศกิจ-กิจกรรมด้านนิติการ

12203 งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย

12205 งานเทศกิจ-การรักษาความปลอดภัยสถานท่ีอาคาร

12301 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

12302 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย

12303 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย

12304 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-ศูนย์วิทยุสื่อสาร

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25203 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ปัญหาชุมชน
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2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานบริหารท่ัวไป 11103 งานบริหารท่ัวไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร;และประมวลผลข@อมูลท่ัวไปขององค;กร

แผนงานเคหะและชุมชน 24203 งานไฟฟ้าและประปา-งานสถานท่ีไฟฟ้าสาธารณะ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25104 งานบริหารท่ัวไป - การประชาสัมพันธ์

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26401 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว-ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว

26402 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว-ให้บริการท่องเท่ียว

26403 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว-งานวางแผนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 31206 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน-งานควบคุมการซ่อมบํารุงทาง/เคร่ืองจักร

แผนงานการเกษตร 32101 งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร

32102 งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร

32103 งานส่งเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการการเกษตร

32104 งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร

32105 งานส่งเสริมการเกษตร-ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม้

32110 งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารงานบุคคล

32111 งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารท่ัวไป

แผนงานการพาณิชย์ 33401 งานโรงฆ่าสัตว์-การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์
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3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานการศึกษา 21101 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารงานบุคคล

21102 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารท่ัวไป

21103 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา

21104 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การวางแผน และสถิติ

21105 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา-การเงินและบัญชี

21201 งานระดับกQอนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน

21202 งานระดับกQอนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน;

21203 งานระดับกQอนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

21204 งานระดับกQอนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน

21301 งานระดับมัธยมศึกษา-งานโรงเรียน

21302 งานระดับมัธยมศึกษา-งานนิเทศน;

21303 งานระดับมัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน

21304 งานระดับมัธยมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน

21401 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน

21402 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-งานกิจกรรมนักเรียน

21403 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-งานนิเทศน;

21404 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา

21405 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด

21406 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-การสQงเสริมพัฒนาหลักสูตร

21407 งานศึกษาไมQกำหนดระดับ-การศึกษาอื่น ๆ
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3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานสาธารณสุข 22101 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล

22102 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข - การบริหารท่ัวไป

22201 งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล

22202 งานโรงพยาบาล-การเภสัชกรรม

22203 งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข

22204 งานโรงพยาบาล-งานเวชกรรมสังคม

22205 งานโรงพยาบาล-งานบริการสQงเสริมอนามัย

22206 งานโรงพยาบาล-งานสถานพักฟ̂_น

22207 งานโรงพยาบาล-การชันสูตรและรังสีวิทยา

22208 งานโรงพยาบาล-การปaองกันและบำบัดยาเสพติด

22209 งานโรงพยาบาล-การปaองกันและบำบัดโรคเอดส;

22301 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ - การบริการสาธารณสุข

22302 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ - งานสาธารณสุขอื่น ๆ

22303 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ - งานวิจัยสาธารณสุข
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3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานสังคมสงเคราะห; 23204 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;-การสงเคราะห;ผู@สูงอายุ

23205 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;-การสวัสดิการสังคมผู@ปcวยโรคเอดส;

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25103 งานบริหารท่ัวไป - การจัดต้ังประชาคม

25106 งานบริหารท่ัวไป-การจัดต้ังประชาคม

25201 งานสQงเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26102 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารท่ัวไป

26103 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - งานวางแผน

26201 งานกีฬาและนันทนาการ-การสQงเสริมกิจกรรมกีฬา

26202 งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด@านกีฬาและนันทนาการ

26301 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-สQงเสริมการศาสนา

26302 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-ฌาปนกิจสถาน

26303 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-อนุรักษ;วัฒนธรรม วิถีชีวิต

26304 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-ประเพณีท@องถ่ิน
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4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานสาธารณสุข 22401 งานศูนย;บริการสาธารณสุข-การให@บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานท่ี

แผนงานสังคมสงเคราะห; 23101 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห; - การบริหารงานบุคคล

23102 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห; - การบริหารท่ัวไป

23103 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห; - การบริการสาธารณะ

23104 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห; - การวางแผนสถิติด@านสังคมสงเคราะห;

23201 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;-การสังคมสงเคราะห;

23202 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;-การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

23203 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;-การสวัสดิการสังคม

23206 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห;-การสวัสดิการสังคมผู@พิการ

แผนงานเคหะและชุมชน 24302 งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเลQน สวนสุขภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25107 งานบริหารท่ัวไป-สQงเสริมกองทุนหมูQบ@านและชุมชน

25202 งานสQงเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งชุมชน-กิจกรรมให@ความรู@ทางด@านวิขาการ

25204 งานสQงเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งชุมชน-กิจกรรมท่ีให@ประชาชนเข@ามามีสQวนรQวเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

25205 งานสQงเสริมและสนับสนุนความเข@มแข็งชุมชน-สร@างเครือขQายศูนย;การเรียนรู@สายอาชีพให@กับชุมชนในท@องถ่ิน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26306 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-ภมิปhญญาชาวบ@าน

26307 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-งานปลูกฝhงจิตสำนึก
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4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (ต่อ)

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 31201 งานกQอสร@างโครงสร@างพ้ืนฐาน-งานสำรวจออกแบบ

31202 งานกQอสร@างโครงสร@างพ้ืนฐาน-งานควบคุมการกQอสร@าง

31203 งานกQอสร@างโครงสร@างพ้ืนฐาน-งานตรวจสอบการกQอสร@าง

31204 งานกQอสร@างโครงสร@างพ้ืนฐาน-งานศูนย;เคร่ืองจักรกล

แผนงานการพาณิชย; 33101 งานกิจการสถานธนานบุาล-งานกิจการสถานธนานบุาล

33301 งานตลาดสด-งานจัดระเบียบตลาดสด

33302 งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด

แผนงานงบกลาง 41108 งบกลาง - ผู@พิการ

41110 งบกลาง - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการขุมชน

41107 งบกลาง - ผู@สูงอายุ

41109 งบกลาง - เอดส;
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5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานเคหะและชุมชน 24101 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน - การบริหารงานบุคคล

24102 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน - การบริหารท่ัวไป

24103 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน - การวางแผนสถิติ

24301 งานสวนสาธารณะ-การกQอสร@างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ

24401 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด

24402 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล

24501 งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย

24502 งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26305 งานศาสนา วัฒนธรรมท@องถ่ิน-อนุรักษ;โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลปl

26404 งานวิชาการวางแผนและสQงเสริมการทQองเท่ียว-อนุรักษ;แหลQงทQองเท่ียว



19

5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 31101 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานบุคคล

31102 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานท่ัวไป

31103 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - งานวางแผน

31205 งานกQอสร@างโครงสร@างพ้ืนฐาน-งานควบคุมอาคารผังเมือง

แผนงานการเกษตร 32201 งานอนุรักษ;แหลQงน้ำและปcาไม@-ปcาไม@ชุมชน

32202 งานอนุรักษ;แหลQงน้ำและปcาไม@-ขุดลอกแหลQงน้ำคูคลองเพ่ือการเกษตร

แผนงานการพาณิชย; 33201 งานกิจการประปา-งานผลิต

33202 งานกิจการประปา-งานจำหนQายและบริการ

33203 งานกิจการประปา-งานมาตราวัดน้ำ

33204 งานกิจการประปา-งานธุรการ

33205 งานกิจการประปา-งานการเงินและบัญชี
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6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานบริหารท่ัวไป 11101 งานบริหารท่ัวไป-การบริหารงานท่ัวไป

11102 งานบริหารท่ัวไป-การบริหารงานบุคคล

11106 งานบริหารท่ัวไป-การประชาสัมพันธ;

11107 งานบริหารท่ัวไป-การร@องทุกข; ร@องเรียน

11108 งานบริหารท่ัวไป-การประสานงาน

11109 งานบริหารท่ัวไป-กิจการสภา

11110 งานบริหารท่ัวไป-การเลือกต้ัง

11111 งานบริหารท่ัวไป-การจัดทำคำสั่งประกาศ

11112 งานบริหารท่ัวไป-การพัฒนาบุคลากร

11201 งานวางแผนสถิติและวิชาการ - งานวิชาการและแผน

11202 งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การจัดทำงบประมาณ

11203 งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณ

11204 งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การวิเคราะห;การใช@จQายงบประมาณ

11205 งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การจัดเก็บและวิเคราะห;ข@อมูลสถิติฯ

11301 งานบริหารงานคลัง - การเบิกจQาย

11302 งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ

11303 งานบริหารงานคลัง - การทรัพย;สิน

11304 งานบริหารงานคลัง - สถิติการเงินและการคลัง
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6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ)

แผนงาน รหัส กิจกรรม (งานในการจําแนกงบประมาณ)

แผนงานบริหารท่ัวไป 11305 งานบริหารงานคลัง - การตรวจสอบบัญชี

11306 งานบริหารงานคลัง - การพัฒนารายได@

11307 งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได@

11308 งานบริหารงานคลัง - การซQอมแซม บำรุงรักษาพัสดุ

11309 งานบริหารงานคลัง - กิจกรรมทางวิชาการด@านการเงินการคลังและการบัญชี

11310 งานบริหารงานคลัง - แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย;สิน

แผนงานงานรักษาความสงบภายใน 12204 งานเทศกิจ-การบังคับให@เปoนไปตามกฎหมายท@องถ่ิน

22402 งานศูนย;บริการสาธารณสุข-การวางแผนควบคุมการปฎิบัติงานและประเมินผลตามแผน

แผนงานเคหะและชุมชน 24201 งานไฟฟaาและประปา-การวิศวกรรม

24202 งานไฟฟaาและประปา-การสาธารณูปโภค

แผนงานสร@างความเข@มแข็งของชุมชน 25101 งานบริหารท่ัวไป - การบริหารงานบุคคล

25102 งานบริหารท่ัวไป - การบริหารท่ัวไป

25105 งานบริหารท่ัวไป - การจัดเก็บสถิติข@อมูล

แผนงานงบกลาง 41101 งบกลาง-การชำระหนี้เงินกู@และดอกเบี้ย

41103 งบกลาง-เงินสำรองจQาย

41105 งบกลาง - บำเหน็จ/บำนาญ

41102 งบกลาง-รายจQายตามข@อผูกพัน

41104 งบกลาง-เงินชQวยเหลืองบเฉพาะการ

41111 งบกลาง - เงินชQวยเหลืองบประมาณรายจQายเฉพาะการโครงการอื่น



แนวทางการปรับปรุงระบบ ePLAN

แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่าง 2 ระบบ

22



รูปแสดงแนวทางการเชื่อมโยง

Step1 ePLAN eMENSCRข้อมูลที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์

บันทึกลง Database

ตามแผนงาน
จับคู่กับข้อมูล M1 Step2ข้อมูล M1 แยกตามแผนงาน

อปท. รายงานความ
คืบหน้าโครงการ/อนุมัติงบฯ

ประมวลผลข้อมูลส่งข้อมูลเป็นรายไตรมาส

ประกอบไปด้วยข้อมูล M2, M3, M4, M5 และ M6

Step3

หมายเหตุ: ทุกโครงการที่ส่งจากระบบ ePLAN ตามไตรมาส เป็นโครงการที่ผ่านข้อบัญญัติ/เทศบัญยัติแล้ว ซ่ึงตามระเบียบการจัดทําแผน

ท้องถ่ินถือว่าผ่านการ “อนุมัติ” จากผู้บริหารท้องถ่ิน และสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยดังน้ันข้อมูลที่ส่งไปยัง eMENSCR ถือว่าเป็น M7 จาก 
อปท. โดยอัตโนมัติ 23



พยอม วงศส์ารศรี, องคก์ารและการจดัการ , 

กรุงเทพฯ,2542,น.70

ความสําคัญของการวางแผน

24



ปัญหาจากการบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan

การเพิ'มเตมิแผน ต้องอนมุตัใินระบบอยา่งไร?

ยทุธศาสตร์ อปท. มีความสาํคญัอยา่งไร

ความเข้าใจในการจดัทํางบประมาณมีไมเ่หมือนกนั

งบประมาณกบัเปา้หมายของโครงการไมส่อดคล้องกนั

งงกบัการอนมุตังิบประมาณ

การรายงานความคืบหน้าโครงการ คืออะไร ใครเป็นคนรายงาย

25
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บริบท ของระบบ e-Plan

ระบบ e-laas เป็นระบบเพ่ือการบันทึกข้อมูลด้าน
การเงิน
- เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

- วางฎีกาเบิกจ่ายเมื่อมีรายการท่ีต้องจ่าย รับเงินทุก
คร้ังท่ีมีการรับจริงทุกประเภท จัดซ้ือ/จ้างท่ีต้องซ้ือ/

จ้าง 

- ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลผู้เสียภาษี จัดทําเช็ค เพ่ือให้
ระบบ ลงบัญชี

- ออกรายงานการเงิน และ ตรวจสอบ

ระบบ e-plan เป็นระบบท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือบันทึก 
“แผนพัฒนาท้องถิ่น” 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

- แผนปฏิบัติการ
- แนวทางการนําแผนพัฒนานําไปสู่การปฏิบัติ

- การติดตามและประเมินผลโครงการ/แผนงาน

- ออกรายงานด้านแผนงาน

E-Plan E-LAAS
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วัตถุประสงค์ของระบบ e-Plan

เพื่อให้ อปท. มีเครื่องมือในการช่วยกํากับการจัดทําแผนงานโครงการท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ อปท. มีเครื่องมือในการช่วยติดตามประเมินผลของการทําโครงการในท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ โดยสามารถ
ประมวลผลทั้งด้านการดําเนินการตามแผนพัฒนาและการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลา และรายงานผลสรุปจากการติดตาม
ในแต่ละปีงบประมาณ

เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดูรายละเอียดของการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี และการใช้จ่ายงบประมาณจาก อปท. 
ได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน

เพื่อเป็นเครื่องในการประสานงานโครงการระหว่าง อปท. กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด้านการติดตามและ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ได้ข้อมูลรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของ อปท. แต่ละแห่งตามระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินการโครงการต่างๆ ที่อยู่ในแผนการใช้งบประมาณประจําปีของ อปท. 
ว่าอยู่ในขั้นตอนใด เบิกเงินไปเท่าไหร่ คิดเป็นร้อยละเท่าไร



รายงานสรุป
แผนพัฒนา

ท้องถิ่นแยกตาม 

ยุทธศาสตร์ชาติ

28



ตัวอย่างการสร้างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

29



แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

“เพ่ิมเติม” ทําที่เมนู 

“เปลี่ยนแปลงแผน”

แนวทางการดําเนินการในปีงบประมาณ 65

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 63 (เสร็จสิ้นแล้ว) ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 64

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565

65

61-65

64

ข้ันตอนการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561-2565

ทุก อปท. ได้ดําเนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

เพิ่มแผน/โครงการพัฒนา

ท้องถ่ิน ระหว่างปีงบประมาณ

30



แผนพัฒนาท้องถ่ิน “เพ่ิมเติม” ทํา

ที่เมนู “เปลี่ยนแปลงแผน”

รายงานแผนงาน โครงการ
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ 65

ท่ีผ่านการอนุมัติ และผลการเบิกจ่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 2561-2565

65

E-Plan
61-65

เลือกแผน/โครงการพัฒนา

ท้องถ่ิน ตามปีงบประมาณ

ในระบบ e-LAAS

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จาก

ระบบ e-LAAS จะมีการเชื่อมโยง

ระหว่างระบบ เป็นรายเดือน โดย

ข้อมูลที่ส่งจาก ระบบ e-LAAS จะส่ง

ประมาณวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

รายการตามข้อบัญญัติ

รายการตามจ่ายขาดเงินสะสม

รายการตามเงินทุนสํารอง

ส่งข้อมูลไปยังระบบ eMENSCR

เป็นรายไตรมาส 

หลังจากสิ้นไตรมาส 1 เดือน

Output ท่ีได้ เป็นรายงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
แยกตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

31

แนวทางการดําเนินการในปีงบประมาณ 65



ตารางเพื่อการตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ระบบ

32
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“ค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของโรคระบาดต่าง ๆ”

ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ของแผนงานในระบบ e-Plan

E-Plan

E-LAAS

งบประมาณอนุมัติ



e-Plan

จากรายงานแผน 5 ปี34
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36

รายงานตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ จากระบบ e-LAAS



37

Memo

งบค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔



38

Memo

งบค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔



39

การอนุมัติงบประมาณ
หากทําการเชื่อมโยงแผนใน e-LAAS ต้ังแต่แรกเมื่อ e-LAAS ส่ง
ข้อมูลกลับมา ระบบ e-PLAN จะแสดงโครงการที่ผ่านการ

อนุมัติงบประมาณให้อัตโนมัติ



40

การรายงานการดําเนินโครงการ

งบประมาณจะเปล่ียนแปลงอัตโนมัติ
ตามข้อมูลในระบบ e-LAAS



ตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลในระบบ ePLAN เพื่อรองรับข้อมูลจาก eMENSCR

ยุทธศาสตร์ 5. ด้านการสร้างความเติบโตด้านคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

41

1

2

3

ก่ีครัวเรือ ก่ีชุมชน หรือ ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ ?

คิดเป็นพ้ืนท่ีก่ีไร่ ก่ีตารางกิโลเมตร หรือ …………. (เป็นผลการดําเนินงาน)

คิดเป็นก่ีตัน ก่ีกิโลกรัม

ให้สอดคล้องกัน



ตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่าง e-PLAN กับ eMENSCR

42

กิจกรรม: (๒๔๔๐๒) งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล

ผลการดําเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

• ยุทธศาสตร์ชาต:ิ ยุทธศาสตร์ 5. ด้านการสร้างความเติบโตด้านคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
• เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ: ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้

ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

1.

๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกําหนด รูปแบบ และ
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตร

ยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึง

พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน ลดการ

ปลดปล่อยมลพิษและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อุทยาน

ธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกทางสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ



กิจกรรม: (๒๔๔๐๒) งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล

ผลการดําเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

• ยุทธศาสตร์ชาต:ิ ยุทธศาสตร์ 5. ด้านการสร้างความเติบโตด้านคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
• เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ: ๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้

ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

ตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่าง e-PLAN กับ eMENSCR
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๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
โดยปรับปรุงมาตรฐานส่ิงแวดล้อมของประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานส่ิงแวดล้อมด้านดิน นํ้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด  การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกําเนิดใหม่ พร้อมทั้งขจัดมลพิษและ

แก้ไขฟื้นฟูผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าน ดิน นํ้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศด้าน

ต่าง ๆ มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายการจัดการขยะต้ังแต่

ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยเป้าหมาย ๓ R (Reduce, Reuse, Recycle)  พร้อมทั้งมีกลไกกํากับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอย่างเป็นระบบ
ทั้งประเทศ

แนวทางภายใต้ประเด็น

1.



ตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่าง e-PLAN กับ eMENSCR
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กิจกรรม: (๒๔๔๐๒) งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ ส่ิงปฏิกูล

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต:ิ ๑๘ ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต:ิ ๑. สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ผลการดําเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น

ผลการดําเนินโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทอย่างไร ?

2.



45

ผลการดําเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย

๔. แผนย(อยการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต(อส่ิงแวดล>อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให>เปFนไปตามมาตรฐานสากล

3.

ตัวอย่างการเชื่อมโยงระหว่าง e-PLAN กับ eMENSCR

๓). จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายและกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 

กําหนดเป้าหมายและแนวทางการดําเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากของเสียอุตสาหกรรม โดยให้ความสําคญักบัการ

ป้องกันและลดมลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบําบัด กําจัดขยะ และของเสียอันตราย โดยปรบัปรุงฟื้นฟู 

สถานที่กําจัดขยะให้ดําเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ออกประกาศสถานที่กําจัด

ขยะเป็นแหล่งกําหนดมลพิษ กําหนดให้มีระบบการอนุญาตการระบายมลพิษ และกําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ส่งเสริม

ภาคเอกชนร่วมลงทุนด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสม์าบังคับใช้ 

ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีศักยภาพดําเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดว่าจะเกดิข้ึนจากการพัฒนา

เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่บางประเภทที่คาดจะเป็นปัญหาในอนาคต การจัดการขยะจากการก่อสร้างและการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง การสร้างกระบวนการรับรู้ให้กับ

ประชาชนเกี่ยวกับปัญหามลพิษจากการจัดการขยะและของเสียอันตรายที่ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งทบทวน

แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย

ผลการดําเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย

๓. การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตรายสารเคมีในภาค
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บันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) ใหม่

อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70) ตามวันที่อนุมัติเล่มแผนพัฒนาท้องถ่ินของ อปท.

สร้างความสัมพันธ์ของแผน ระหว่าง e-Plan กับ e-LAAS ที่เมนู “อนุมัติงบประมาณ”

เพ่ิมยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (66-70)
+ กําหนดด้านภารกิจ

+ เลือกกิจกรรมให้สอดคล้องยุทธศาสตร์

+ เพิ่มความสัมพันธ์แผนงานกับยุทธศาสตร์

รายงานความคืบหน้าโครงการ ตามรายละเอียดของ e-MENSCR

ที่เมนู “จัดทําแผน”

บันทึกรายการบัญชีครุภัณฑ์

เริ่มบันทึกข้อมูล
ได้ทันที

แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี

1.

2.

3.

4.

5.
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แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (66-70)

เลือกปีงบประมาณเป็น
ปี 2566



48

แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (66-70)

เลือกเมนู "ข้อมูล ประชาชนและ
ชุมชน" เพื่อใส่ชื่อชุมชน เอาชื่อ

ชุมชนไปออกรายงาน

ผ.01/1 และ ผ.02/1
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แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (66-70)
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แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (66-70)

ระบุว่าเป็นโครงการของ "ชุมชน” ใด หากเป็น
โครงการของ อปท. ไม่ต้องเลือกชุมชน แต่ถ้าโครงการ

นั้นเป็นของชุมชน ให้เลือกชื่อชุมชน 

ตามโครงการนั้น ๆ โดย 1 โครงการ ต่อ 1 ชุมชน

*** กรณีที่มีการวางแผนดําเนิน

โครงการมากกว่า 1 ชุมชน ถือ
เป็นโครงการของ อปท. "ไม่ต้อง
เลือกชื่อชุมชน" แต่ให้ไประบุใน

วัตถุประสงค์ หรือหลักการและ
เหตุผลแทน ก็ได้



การบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วน ผ.02 ลงในระบบ e-PLAN

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx



Out put Out Come

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ) *

ตัวช้ีวัด (KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

การบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วน ผ.02 ลงในระบบ e-PLAN

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

วดัได้ ?



ท่ีมาข้อมูล:

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

http://www.plan.cmru.ac.th/file_update/new_plan/budget2559/Indications.pdf

แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ผลผลิต (output)
หมายถึงผลท่ีเกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดําเนินโครงการกิจกรรมเสร็จส้ิน

ผลลัพธ์ (outcome)
หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผล
ต่อเน่ืองจากผลกระทบ

แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น
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แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (66-70)
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แนวทางการบันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (66-70)



ตัวอย่างรายงาน ส่วนท่ี 3 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปไปสู่การปฏิบัติ
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ตัวอย่างแบบ ผ.01
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ตัวอย่างแบบ ผ.01/1
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ตัวอย่างแบบ ผ.02
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ตัวอย่างแบบ ผ.02/1
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ตัวอย่างแบบ ผ.02/2
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บริการสาธารณะ คือ ภารกิจอํานาจหน้าท่ีตาม
กฎหมายท่ี อปท. จะต้องทําหรืออาจทําตามกฎหมาย

จัดต้ังของ อปท. ดังนั้น ครุภัณฑ์สํานักงานท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ ไม่ต้องบรรจุใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น 

รายการครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในโครงการ เช่น โครงการ

ก่อสร้างอาคารสํานักงาน ในโครงการได้ประมาณการ
ครุภัณฑ์เข้าไปด้วย เช่น แอร์ โต๊ะ พัดลม ฯลฯ ก็ให้

เอาครุภัณฑ์ดังกล่าวไปใส่ ผ.03 แล้วเลือกว่า "จัดซ้ือ
ในแผน (อยู่ในรายการ ผ.02)" แล้วการติดตามจะไป
ติดตามในโครงการ 

ประเด็น ผ.03
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ขอบคุณครับ
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