สำนั ก งบประมาณกรุ ง เทพมหานคร

คู มื อ การปฏิ บัติง าน
การติ ดตามและประเมิ น ผลงบประมาณ
(ฉบั บ ปรั บปรุ ง พ.ศ. 2564)
เล ม ที่ 4

คณะทำงานปรั บ ปรุ ง คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
ของสำนั ก งบประมาณกรุ ง เทพมหานคร

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

คำนำ

การจั ดทำคูมือการปฏิบัติ งานของสำนักงบประมาณกรุง เทพมหานครฉบับนี้ ทำขึ้ นตาม
นโยบายของปลั ด กรุ งเทพมหานคร ใหมี การปรั บปรุ งคู มื อการปฏิ บั ติ งานให ทั นสมั ย และเป นป จ จุ บั น
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบั ติงานดา นการบริหารจั ดการงบประมาณของกรุงเทพมหานครทั้งในสวนที่
เปนภารกิ จหลักและภารกิจสนับสนุนของหนวยงาน อีกทั้ งเพื่อใหผูบังคับบัญ ชารวมทั้ งผูปฏิบัติ งานใชเป น
เครื่องมือในการทำงาน ตรวจสอบการทำงาน ควบคุมและ ติดตามงาน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
“คู มื อการปฏิ บั ติ ง านของสำนั กงบประมาณกรุ ง เทพมหานคร” มี สาระสำคั ญ ของ
ความสำคัญและความเปนมา วัตถุประสงค ขอบเขต กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ
คำจำกัดความ แสดงผังงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ ระบบติดตาม
ประเมิ นผล กรณีศึ กษา กฎหมาย ขอบัญญั ติ ระเบียบ ขอบังคั บ คำสั่ง และหนัง สือสั่งการที่เกี่ ยวของ
โดยมุ ง หวั ง ให เกิ ด มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรและสนั บ สนุ นส ง เสริ ม ให เกิ ด คุ ณ ค า ต อ
กรุงเทพมหานคร
คณะทำงานปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครหวังเป น
อย างยิ่ง วา คู มือฉบั บ นี้จ ะเป นประโยชน ต อผู ปฏิ บั ติง านและผูมี สวนเกี่ ยวของตลอดจนผูรั บ บริ การของ
หนวยงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ านอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มความรูความเขา ใจของงานได
เปนอยางดี ตลอดจนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียใหไดรบั ประโยชนสูงสุด
คณะทำงานปรับปรุงคูมอื ฯ
กรกฎาคม 2564

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

สารบัญ
บทสรุปสำหรับผูบริหาร

หนา
4–5

ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือ

6

วัตถุประสงคในการจัดทำคูม ือการปฏิบัติงาน

7

ขอบเขตกระบวนงาน

8

กรอบแนวคิด
ขอกำหนดที่สำคัญ
คำจำกัดความ
แผนผังกระบวนงาน
กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการใชจายเงินงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร
1. กระบวนการติดตามการใชจายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
2. กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนองบประมาณระหวางดำเนินงาน
และสิ้นสุดงานหรือโครงการ
3. กระบวนการประเมินผลการใชจายงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการใชจายเงินงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานคร
1. กระบวนการติดตามการใชจายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
2. กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนองบประมาณระหวางดำเนินงาน
และสิ้นสุดงานหรือโครงการ
3. กระบวนการประเมินผลการใชจายงบประมาณกรุงเทพมหานคร

9 - 11
12
13 - 14

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

บทสรุปสำหรับผูบริหาร

คูมื อการปฏิ บัติ งานของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประกอบดว ยภารกิ จและ
หน าที่ รั บ ผิ ด ชอบต า ง ๆ ของสำนั กงบประมาณกรุง เทพมหานคร โดยแบ ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ตามภารกิจ ของสว นราชการสั ง กัด สำนักงบประมาณกรุ งเทพมหานคร ประกอบภารกิ จหลัก 7 ส ว น
ราชการ ไดแก สำนั กงานระบบงบประมาณ กองวิเคราะหงบประมาณ 1 กองวิเคราะหงบประมาณ 2
กองวิเคราะหงบประมาณ 3 กองวิเคราะหงบประมาณ 4 กองวิเคราะหงบประมาณ 5 และกองวิเคราะห
งบประมาณ 6 และภารกิจสนับสนุน 1 สวนราชการ ได แก สำนักงานเลขานุการ ซึ่ง มีกระบวนงานและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ลำดับ

ชื่อกระบวนงาน

เลมที่ 1 คูมือสนับสนุนงานดานงบประมาณ
1. กระบวนการพัฒนาระบบงบประมาณและวิธีการจัดการงบประมาณ
2. กระบวนการรวบรวมขอบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งและหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของกับวิธีการงบประมาณ
3. กระบวนการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางดานงบประมาณ
1. กระบวนการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศทางดานงบประมาณ
2. กระบวนการดูแลและควบคุมการทำงานทางดานระบบงานคอมพิวเตอร
4. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในสายงานงบประมาณ
5. กระบวนการจัดทำแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
(MTEF)
6. กระบวนการจัดทำคำแถลงประกอบงบประมาณรายจายประจำป
เลมที่ 2 คูมือการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
7. กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณรายจายประจำป
8. กระบวนการจัดทำขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำป
9. กระบวนการจัดทำขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายเพิ่มเติมประจำป
10. กระบวนการอนุมัติขอบัญญัติ (ภายใน 45 วัน)
เลมที่ 3 คูมือการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
11. กระบวนการขออนุมัติเงินประจำงวด
1. กระบวนการยอย การขออนุมัติเงินประจำงวด (อัตโนมัติ)
2. กระบวนการยอย การขออนุมัติเงินประจำงวด
12. กระบวนการขออนุมัติโอนงบประมาณ
1. กระบวนการยอย การขออนุมัติโอนงบประมาณ (อัตโนมัติ)
2. กระบวนการยอย การขออนุมัติโอนงบประมาณ
13. กระบวนการขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
14. กระบวนการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
เลมที่ 4 คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
15. กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการใชจายเงิน
งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

จำนวน
ขั้นตอน

จำนวน
ระยะเวลา
(วัน)

7
8

90
90

8

365

11
10

30
90

10

15

14
8
5
4

45
45
45
45

7

30

9

25

7
7

35
30

5

180

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

1. กระบวนการติดตามการใชจา ยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
2. กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนองบประมาณ
ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ
3. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจำปของหนวยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เลมที่ 5 คูมือการขออนุมัติ บริหารและติดตามประเมินผลเงินอุดหนุนรัฐบาล
16. กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
17. กระบวนการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
1. กระบวนยอย การจัดทำแผนปฏิบัตงิ านและแผนการใชจายงบประมาณ
2. กระบวนยอย การอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
3. กระบวนยอย การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
4. กระบวนยอย การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
5. กระบวนยอย การเบิกเงินแทนสวนราชการอื่น
18. กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการใชจายเงิน
อุดหนุนรัฐบาล
1. กระบวนการติดตามการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
2. กระบวนการประเมินผลและการใชจายงบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล
เลมที่ 6 คูมือการปฏิบัติงานดานอำนวยการ
19. กระบวนการบริหารการคลัง
1 กระบวนการงบประมาณ
2 กระบวนการพัสดุ
3 กระบวนการการเงิน
4 กระบวนการตรวจสอบ
5 กระบวนการบัญชี
20. กระบวนการสงเสริมการบริหาร
1. กระบวนการงานสารบรรณ รับ - สง หนังสือ
2. กระบวนการจัดทำเอกสารรางขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจำ....
ของกรุงเทพมหานคร
3. กระบวนการงานการเจาหนาที่
4. กระบวนการงานประชุม
5. กระบวนการจัดทำแผนของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

6
7

45
45

5

30

9
7
2
6
7

30
30
5
7
60

2
4

1
7

6
7
5

7
1
5

ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือการปฏิบัติง าน
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 กรุ ง เทพมหานครได กำหนดให ทุ กหน ว ยงานของ
กรุงเทพมหานคร จัดทำคูมอื การปฏิบัตงิ านของหนวยงานใหเปนรูปแบบเดียวกัน ซึ่งหลักในการจั ด ทำคูมื อ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) เปนเครื่องมือที่สำคัญอยางหนึ่งในการทำงานทั้งระดับ ผู บัง คั บบัญ ชาและ

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

ผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการจัด ทำรายละเอียดของการทำงานในหนวยงานนั้น ๆ อยางเปนระบบและครบถว น
สามารถนำไปใชประโยชนไดหลายประการ เช น การสอนงาน การตรวจสอบการทำงาน การควบคุมงาน
การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหนวยงาน
และเพื่อใหผูปฏิบัติงานอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทำงานได ดังนั้น การจัดทำคู มื อการปฏิ บัติ ง าน
ของหนวยงานควรมี ความถูกตอง ชัดเจนและเป นป จจุบั น โดยแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบั ติงาน
กระบวนงานตาง ๆ เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบั ติงานมุงสูการบริห ารคุณ ภาพการบริการของหน วยงาน
อยางมีประสิทธิภาพ เกิ ดผลงานที่ไ ดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย พั ฒนาการทำงานอยางเปนมืออาชี พ
และเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
..............................................................................

วัตถุประสงคในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน
1. เพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อใหผูปฏิบัติงาน ผูเกี่ยวของ
สามารถทราบถึงความเชื่อมโยงของงาน ขั้นตอน กระบวนงาน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตองและชัดเจน

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

2. เพื่อใหหนวยงานมีการจัดคูม ือการปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระบวนงานตาง ๆ ของหนวยงาน เพื่อใชประโยชนในการ
บริหารจัดการองคการ
3. การจัดทำคูมอื การปฏิบตั ิงานถือเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
เพื่อการบริหารงานของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหการทำงานของสวนราชการ
ตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานไดและเปนไปตามเปาหมายทีก่ ำหนดไว

ขอบเขตกระบวนงาน

สำนักงบประมาณกรุ งเทพมหานครไดกำหนดขอบเขตของกระบวนงานที่ ปรากฏในคู มื อ
ปฏิ บั ติ ง านด า นอำนวยการ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2564) เลม ที่ 4 ตามบทบาทและหน า ที่ค วาม
รับผิดชอบของสำนักงานระบบงบประมาณเกี่ยวกับพัฒนาระบบรูปแบบ กระบวนการ วิธีการและเครื่ องมื อ
ในการติดตามและประเมินผลงบประมาณของกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนการติ ดตามผลการดำเนินงาน
ตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตหรือตัวชี้วัดของหนวยงาน ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและ

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

แผนการใช จา ยงบประมาณของกรุง เทพมหานคร ติ ดตามและประเมินผลการใช จา ยงบประมาณของ
กรุง เทพมหานครในระดับ ผลผลิต ผลลัพ ธแ ละความคุม คา ให คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานเกี่ย วกั บ
การงบประมาณกับหนวยงานของกรุงเทพมหานครและหนว ยงานอื่นที่เกี่ย วของ แบงเปน 1 กระบวนงาน
ดังนี้
กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ ายงบประมาณของหนวยรั บ
งบประมาณ จำแนกเปน 3 กระบวนงาน ไดแก
1. กระบวนการติดตามการใชจายงบประมาณกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแตการจัด ทำ
กรอบแนวทางการดำเนินงานการติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามจากระบบ MIS และประสาน
ทุ กหน ว ยงานของกรุง เทพมหานคร การประมวลผลวิ เคราะห ผลและสรุป ผลการติ ด ตามการใช จ า ย
งบประมาณ การรายงานผลการติดตามการใชจ ายงบประมาณของทุ กหนวยงานของกรุ งเทพมหานคร
สิ้นสุดที่รายงานผลแจงทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครทางเว็บไซด
2. กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลก อ นการเสนองบประมาณ ระหว า ง
ดำเนินงานและสิน้ สุดงานหรือโครงการ เริ่มตั้งแตการจัดทำขอตกลงตัวชี้วดั คาเปาหมายของตั ว ชี้ วั ดตาม
ผลผลิตงานหรือโครงการ การประเมินความเปนไปได ของรายการ/โครงการของหนวยรับงบประมาณกอน
เสนอของบประมาณรายจ าย ดำเนิ นการติด ตามและประเมินผลตัวชี้วั ดผลผลิต งานหรือโครงการระหวา ง
ดำเนินงานของหนวยรับงบประมาณ และติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดงานหรือโครงการ พรอมทั้ ง รายงาน
ผลการใชจ า ยงบประมาณรายจ ายและผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยรั บ งบประมาณต อผู วา ราชการ
กรุงเทพมหานครภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปงบประมาณ
3. กระบวนการประเมินผลการใชจายงบประมาณกรุงเทพมหานคร เริ่มตั้งแตการ
ทบทวน/วิเคราะห หลั กเกณฑ แนวทางการประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการประจำปต ามตัว ชี้วั ดที่ สำนั ก
งบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิ ดชอบในการตรวจประเมิน การกำหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการประจำปตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน การ
จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของหน ว ยงานตาม
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน การดำเนินการตรวจติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานตามตัวชี้วัดทีส่ ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรั บผิ ด ชอบใน
การตรวจประเมินสิ้นสุดทีก่ ารสรุปรายงานเสนอผูบริหาร

กรอบแนวคิด

1 กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
1.1 กระบวนการติดตามการใชจา ยงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ผูรับบริการ
หนวยรับงบประมาณ

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
สนับสนุนใหการใชจายงบประมาณของหนวยงานในสังกัด

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

ของกรุงเทพมหานครใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด
ผูบริหารของกรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดเสีย
หนวยรับงบประมาณ

ระบบการรายงานการติดตามที่ถูกตองและเชื่อถือได
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร

การตรวจติดตามครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนดอยางถูกตอง

ขอกำหนดดานกฎหมาย
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ 42

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
มีผลการตรวจติดตามครบตาม
ระยะเวลาที่กำหนดอยางถูกตอง

ความคุมคา
เปนประโยชนตอการบริหารงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร

1.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนองบประมาณ ระหวางดำเนินงานและสิน้ สุดงานหรือโครงการ
ผูรับบริการ
หนวยรับงบประมาณ

ผูเกี่ยวของ

ความตองการ
สนับสนุนใหหนวยรับงบประมาณใชจายงบประมาณให
เกิดผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชนที่จะไดรบั จากการใชจาย
งบประมาณใหเกิดความคุม คา ประหยัด เพื่อเปนขอมูลการ
จัดทำงบประมาณรายจายปถัดไปใหเกิดความเหมาะสม
สามารถขับเคลื่อนตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครได

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลการประเมินทีถ่ ูกตองและเชื่อถือได
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยรับงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิ านและ
แผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ

ขอกำหนดดานกฎหมาย
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอ 40, 41 และ 42

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
มีผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนดอยาง
ถูกตอง

ความคุมคา
เปนประโยชนตอการบริหารงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร

1.3 กระบวนการประเมินผลการใชจา ยงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ผูเกี่ยวของ

ผูรับบริการ
หนวยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร

ผูบริหารของกรุงเทพมหานคร

ความตองการ
ผลการประเมินที่สามารถสะทอนการเบิกจายหรือการใชจาย
งบประมาณของหนวยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร
เพื่อใหบรรลุตามตัวชี้วัดทีก่ ำหนด
รายงานผลการประเมินทีถ่ ูกตองและเชื่อถือได
เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณของ

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

กรุงเทพมหานคร

ผูมีสวนไดสวนเสีย
หนวยงานในสังกัดของกรุงเทพมหานคร

การประเมินผลครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนดอยางถูกตอง

ขอกำหนดดานกฎหมาย
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
หลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั ิ มีผลการประเมินครบตามระยเวลา
ราชการประจำปของหนวยงานใน ทีก่ ำหนดอยางถูกตอง
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ความคุมคา
เปนประโยชนตอการบริหารงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานคร

ขอกำหนดที่สำคัญ
กระบวนงาน
ขอกำหนดที่สำคัญ
เลมที่ 5 คูมือการติดตามและ
ประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผล
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ย
งบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
1.1 กระบวนการติดตามการ
- มีการตรวจติดตามและประเมินผล
ใชจายงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ทีส่ ามารถสนับสนุนการปฏิบัตริ าชการ
ในการใชจายงบประมาณของ

ตัวชี้วัดของขอกำหนดทีส่ ำคัญ

- มีรายงานการติดตามการ
ใชจายงบประมาณของ
หนวยรับงบประมาณครบ

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลตามเปาหมายและ
ตัวชี้วัดที่กำหนด

ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
อยางถูกตอง

1.2 กระบวนการติดตามและ
ประเมินผลกอนการเสนอขอ
งบประมาณ ระหวางดำเนินงานและ
สิ้นสุดงานหรือโครงการ

- มีการรายงานการประเมินผลความ
เปนไดของงานหรือโครงการกอนเสนอ - มีรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ของบประมาณ และผลการดำเนินการ และการใชจายงบประมาณ
ตามคาเปาหมายของตัวชี้วัดผลผลิต ตามระยะเวลาทีก่ ำหนด
งานหรือโครงการระหวางดำเนินงาน
และสิ้นสุดงานหรือโครงการ

1.3 กระบวนการประเมินผลการ
ใชจายงบประมาณกรุงเทพมหานคร

- มีการรายงานผลการดำเนินงานตาม - พิจารณาผลการปฏิบัติ
ตัวชี้วัดผลปฏิบัติราชการประจำปที่มี ราชการประจำปใหเปนไป
ความถูกตอง เชื่อถือได
ตามหลักเกณฑแบบฟอรม
และระยะเวลาที่สำนักงาน
ก.ก.กำหนด

คำจำกัดความ

“การติดตาม” หมายความวา การเก็บ รวบรวมและประมวลผลขอมูลความกาวหน า
ระหวางการปฏิ บตั ิ งานอยา งเป นระบบ แลวนำขอมูลมาประมวลวิเคราะหขอมู ลวา เปนไปตามแผนงาน
ที่กำหนดไว หรือไม มีปญ หาหรื ออุป สรรคอยางไรบ าง โดยมีการจัด ทำรายงานหรือเสนอผลการติด ตาม
เพื่อใหผูบริหารและผูเกี่ยวของไดนำไปใชในการบริหารผลการปฏิบัตงิ านใหบรรลุผลตามเปาหมายทีก่ ำหนด
“การประเมินผล” หมายความว า กระบวนการศึ กษาและวิเคราะห ขอมูลผลการปฏิบั ติ งาน
การใชทรัพยากร เปรียบเทียบกับเปาหมายที่คาดหวัง เพื่อตัดสินคุณคาของงาน หรือแผนงาน หรือโครงการ
วาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติของกรุงเทพมหานคร
“งบประมาณรายจาย” หมายความวา จำนวนเงินอยางสูงที่อนุญาตใหจาย หรื อก อหนี้
ผูกพั นได ต ามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว ใ นข อบั ญ ญั ติ กรุ ง เทพมหานครว า ด ว ย
งบประมาณรายจาย

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

“งบประมาณกรุงเทพมหานคร” หมายความวา แผนการปฏิบัติการในรอบระยะเวลา
หนึ่ งของกรุงเทพมหานคร โดยปกติเปนหนึ่ งป ซึ่ง แสดงออกเป นจำนวนเงินที่ ประมาณวา จะตองใช จา ย
ในการปฏิบัติงานนั้น พรอมทั้งแสดงแหลงทีม่ าและวิธีการหาเงินมาเพื่อใชจายตามแผนงานนั้น
“งบเงินอุ ดหนุนรัฐบาล” หมายความวา เงินที่รั ฐบาลจั ดสรรให แกองค กรปกครองสวนทองถิ่ น
เปนแหล งรายได เสริ มที่รั ฐบาลใหแก องค กรปกครองสวนทองถิ่นชวยเหลื อ เสริมรายไดทางการคลังใหแกองคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น และรั ฐบาลสามารถใชเปนกลไกในการกำกับและควบคุ มฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
“ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้ งแตวั นที่ ๑ ตุลาคม ของปหนึ่ ง ถึง วันที่
๓๐ กันยายน ของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อสำหรับปงบประมาณนั้น
“แผนยุทธศาสตร” หมายความวา แผนงบประมาณตามยุทธศาสตรที่จัดทำขึ้นสำหรั บใช
ในการจัดสรรทรัพ ยากรที่มุงให การดำเนินงานตามภารกิจของสวนราชการบรรลุผลสำเร็จตามเป าหมาย
ยุ ท ธศาสตร ที่ บ รรจุ ไ วใ นแผนบริ ห ารราชการกรุ ง เทพมหานครและสนั บ สนุ นนโยบายของผู บ ริ ห าร
กรุงเทพมหานคร
“หน วยงาน” หมายความวา หนว ยงานตามกฎหมายวา ดว ยระเบีย บบริห ารราชการ
กรุ งเทพมหานครและสว นราชการตามประกาศกรุ ง เทพมหานครว าด วยการแบ งส วนราชการภายใน
หนวยงานและกำหนดหนา ที่และอำนาจของสว นราชการกรุงเทพมหานครทีไ่ ม ต่ำกว าระดับกอง และให
หมายความรวมถึงการพาณิชยของกรุงเทพมหานครดวย
“หนวยรับงบประมาณ” หมายความวา หนวยงานที่ขอรับหรือไดรับจั ดสรรงบประมาณ
รายจาย และใหหมายความรวมถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชดวย
“แผนการปฏิบตั ิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ” หมายความวา แผนแสดงรายละเอียด
การปฏิบัติงานและแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายตามแผนการปฏิ บัติ งานของส ว นราชการ
ในรอบปงบประมาณ
“การใชจายงบประมาณ” หมายความวา การกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณ
รายจายของสวนราชการเพื่อดำเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานในรอบป

“ปฏิ ทิ นการทำงานตามไตรมาส” หมายความว า การกำหนดช วงระยะเวลาการปฏิ บั ติงาน
ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจำป แบงเปนรายไตรมาส
“งบดำเนินงาน” หมายความวา รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจำ ไดแก
รายจายที่จายในลักษณะหมวดเงินเดือนและคาจางประจำ หมวดคาจางชั่วคราว หมวดคาตอบแทน ใช สอย
และวัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่น
“งบลงทุน” หมายความวา รายจายที่กำหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จา ย
ในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กำหนดใหจายจากงบรายการอื่นใดใน
ลักษณะรายจายดังกลาว
“งบประมาณรายจายขามป” หมายความวา งบประมาณรายจายที่มรี ะยะเวลาการใช ไ ด
เกิ นป ง บประมาณตามวัต ถุ ป ระสงค แ ละระยะเวลาที่ กำหนดไว ในข อบั ญ ญั ติกรุ งเทพมหานครวา ด ว ย
งบประมาณรายจาย
“รายจายประจำ” หมายความวา งบประมาณรายจายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบิกจา ย
จากเงินรายไดประจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจายของการพาณิชย ของกรุ งเทพมหานคร
ซึ่งเบิกจายจากเงินรายไดประจำของการพาณิชยของกรุงเทพมหานคร

คู่มือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ

“รายจายพิเศษ” หมายความวา งบประมาณรายจายของกรุง เทพมหานคร ซึ่ งเบิกจา ย
จากเงินรายรับประเภทอื่ นที่มิใช รายไดป ระจำของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งงบประมาณรายจายของการ
พาณิชยของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง เบิกจ ายจากเงินรายรับ ประเภทอื่ นที่มิ ใชรายไดป ระจำของการพาณิชย
ของกรุงเทพมหานคร
“เงินงบประมาณที่กนั ไวเบิกเหลือ่ มป” หมายความวา เงินงบประมาณทีส่ วนราชการยั ง
ไมสามารถกอหนี้ผูกพันไดกอนสิ้นปงบประมาณ และสภากรุงเทพมหานครไดเห็นชอบใหกันไวเบิกเหลื่อมป
“งบประมาณเหลือจาย” หมายความวา จำนวนเงินที่เหลือจายจากการที่หนวยงานไดรั บ
การจัดสรรงบประมาณไดดำเนินงานตามแผนการปฏิบัตงิ าน และแผนการใชจายงบประมาณประจำป แ ล ว
เสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดแลว
“ตัวชี้วัด” หมายความวา กระบวนการของการกำหนดเครื่องมือหรือหลั กเกณฑ ที่ ผูบริหาร
และหนวยงานใหความสำคั ญเนื่องจากเปนสิ่งที่สะทอนถึงความสำเร็จตอประเด็ นยุทธศาสตร พันธกิจหลั ก
แผนงานและโครงการที่สำคัญ
“เปาหมาย” หมายความวา เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ซึ่งเปนผลลัพธที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนิ นงานหรือเพื่ อดำเนินการจัดทำผลผลิต/โครงการตามที่ กำหนดของหน วยงานระดั บกรม ซึ่งจะนำไปสู
ความสำเร็จของเปาหมายการใหบริการกระทรวง
“กลยุทธ” หมายความวา แนวทาง มาตรการ หรือวิธี การดำเนินงานสำคัญๆ อันถือเป น
กุญแจสำคัญตอการบรรลุผลตามเปาหมายการใหบริการหนวยงานที่ไดมีการกำหนดไว รวมทั้ ง เป นเงื่ อนไข
ในการมอบหมายใหหนวยงานยอยรับไปดำเนินการตอ

แผนผังกระบวนงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.1 กระบวนการติดตามการใชจา ยงบประมาณกรุงเทพมหานคร
= การติดตามการกอหนี้ผูกพัน การเบิกจายและการใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเปาหมายที่กำหนดไว

(งบประมาณประจำปและงบกลาง /งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบกลางเพิ่มเติม)

ระยะเวลา

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

15 วัน

8

หนวยงาน
กลุมงานติดตามและประเมินผล สบง.
เริ่ม
การจัดทำแผนการติดตาม
การใชจายงบประมาณ

ผอ.สบง.

ไมเห็นชอบ

รผอ.สงม /ผอ.สงม. รป.กทม. /ป.กทม.
ไมเห็นชอบ

พิจารณาณา

เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

7 วัน
ตอเดือน

5 วัน
ตอเดือน

7
การติดตามจากระบบ MIS และ
ประสานทุกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร
3

การประมวลผล วิเคราะหผลการ
สรุปผลการติดตามการใชจาย
งบประมาณ

- ขอมูลจากระบบ MIS
- ขอมูลจากหนวยงาน

ฐานขอมูลตาม
แบบฟอรม
ที่กำหนด

รายงานผลการ
ติดตามฯ

ผว. กทม.

แผนผังกระบวนงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับของหนวยรับงบประมาณ
> 1.1 กระบวนการติดตามการใชจา ยงบประมาณกรุงเทพมหานคร
= การติดตามการกอหนี้ผูกพัน การเบิกจายและการใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเปาหมายที่กำหนดไว

(งบประมาณประจำปและงบกลาง /งบประมาณรายจายเพิ่มเติมและงบกลางเพิ่มเติม)

ระยะเวลา

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

หนวยงาน

ผอ.สบง.

กลุมงานติดตามและประเมินผล สบง.
ไมเห็นชอบ

1 วัน

รผอ.สงม /ผอ.สงม.

รป.กทม. /ป.กทม.

ไมเห็นชอบ

3
การรายงานผลการติดตามการใชจาย
งบประมาณของทุกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร

ตอเดือน

เห็นชอบ

เห็นชอบ
พิจารณา

พิจารณา

พิจารณาณา

ไมเห็นชอบ
เห็นชอบ

1 วัน
ตอเดือน

ผว. กทม.

1

รายงานผลแจงทุกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครเว็บไซต

จบ

ทราบ

แผนผังกระบวนงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับของหนวยรับงบประมาณ
> 1.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนอของบประมาณ ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ

= การประเมินความเหมาะสมของคาเปาหมายตัวชี้วัดตามผลผลิต และความเปนไปไดของรายการ/โครงการ ตามกระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนอของบประมาณ

ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ

ระยะเวลา

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

หนวยงาน

ผอ.สบง.

รผอ.สงม /ผอ.สงม.

กลุมงานติดตามและประเมินผล สบง.
เริ่ม

30 วัน

60 วัน

8

8

การจัดทำขอตกลงตัวชี้วัด
คาเปาหมายของตัวชี้วัดตามผลผลิต
งานหรือโครงการ
การประเมินความเปนไปได
ของรายการ/โครงการของหนวยรับ
งบประมาณกอนเสนอของบประมาณ
รายจาย
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดผลผลิต
งานหรือโครงการ ระหวางดำเนินงาน
ของหนวยรับงบประมาณ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

พิจารณาณา

พิจารณาณา
เห็นชอบ

รป.กทม. /ป.กทม.

ผว. กทม.

แผนผังกระบวนงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับของหนวยรับงบประมาณ
> 1.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนอของบประมาณ ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ

= การประเมินความเหมาะสมของคาเปาหมายตัวชี้วัดตามผลผลิต และความเปนไปไดของรายการ/โครงการ ตามกระบวนการติดตามและประเมินผลกอนการเสนอของบประมาณ

ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ

ระยะเวลา

จำนวน
ผูปฏิบัติงาน
(คน)

45 วัน

8

45 วัน

8

หนวยงาน
กลุมงานติดตามและประเมินผล สบง.

ผอ.สบง.

รผอ.สงม /ผอ.สงม.

รป.กทม. /ป.กทม.

ผว. กทม.

หนวยรับงบประมาณรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานและแผนการใชจาย
งบประมาณมายังสำนักงบประมาณ
กรงเทพมหานคร

ประเมินผลหลังสิ้นสุดงานหรือ
โครงการ

รายงานผลการ
ใชจายงบประมาณ
รายจายและผล
การปฏิบัติงาน

จบ

แผนผังกระบวนงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับของหนวยรับงบประมาณ
> 1.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
= กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดทีส่ ำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
ระยะเวลา

จำนวนผูปฏิบัติงาน
(คน)

5 วัน

8

ผอ.สบง.

รผอ.สงม /ผอ.สงม.

เริ่ม
การทบทวน/วิเคราะหและกำหนดหลักเกณฑ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
ประจำปตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน

- ขอเสนอแนะจากหนวยงานผูรับการ
ตรวจประเมิน
- ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
- แนวทางหลักเกณฑการประเมินผล
จาก สกก.

7 วัน

หนวยงาน
กลุมงานติดตามและประเมินผล สบง.

ไม่เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
พิจารณา

พิจารณาณา
เห็นชอบ

สำนักงาน ก.ก.
พิจารณา

เห็นชอบ

8
การจัดทำแผนการตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของหนวยงานตามตัวชี้วัด
ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ในการตรวจประเมิน

หนวยงานรับทราบ
หลักเกณฑฯ

แผนผังกระบวนงาน
คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับของหนวยรับงบประมาณ
> 1.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
= กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
จำนวนผูปฏิบัติงาน
ระยะเวลา
(คน)
15 วัน

8

3 วัน

8

หนวยงาน
กลุมงานติดตาม ฯ สบง.

ผอ.สบง.

รผอ.สงม /ผอ.สงม.

การดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหนวยงาน ตามตัวชี้วัด
ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ในการตรวจประเมิน

การสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหนวยงานตามตัวชี้วัด
ที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
ในการตรวจประเมินเสนอผูบริหาร

จบ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
พิจารณา

พิจารณาณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ

สำนักงาน ก.ก.
พิจารณา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.1 กระบวนการติดตามการใชจา ยงบประมาณกรุงเทพมหานคร
= การติดตามการกอหนี้ผูกพัน การเบิกจายและการใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเปาหมายที่กำหนดไว
ที่

ผังกระบวนการ

เริ่ม
1.

2.

การจัดทำแผนการ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณ

การติดตามจากระบบ
MIS และประสานทุก
หนวยงานของ กทม.

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1. จัดประชุมพิจารณากรอบแนวทาง
การดำเนินงาน
2. สราง/ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อการติดตามการใช
15 วัน จายงบประมาณ
3. เสนอผูบริหารของสำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

7 วัน

1. จัดทำฐานขอมูลในการติดตามงบประมาณ
รายจายประจำปและงบประมาณกันไวเบิกเหลื่อมป
(กรณีไมมีหนี้ผูกพัน)
2. สรุปผลการใชจายงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณหลังปรับโอน (BUD 216) รายงานสรุป
การใช้จ่ายเงินงบกลาง (ง.402) และรายงานผลการ
ดำเนินงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ง.403)
และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากระบบ MID
3. ประสานหนวยงานกรณีที่ตองการขอมูลเพิม่ เติม
นอกเหนือจากขอมูลที่ไดจากระบบ MIS
4. รวบรวมขอมูลเพือ่ บันทึกลงในแบบฟอรม
รายงานที่กำหนด

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสาร
อางอิง

มีแผนการติดตามการ
ใชจายงบประมาณที่
มีความชัดเจนเปน
ลำดับขั้นตอนที่
เชื่อมโยงกันไดอยาง
เปนรูปธรรมและ
ตอบสนองตอ
นโยบายผูบริหาร

มีแผนการติดตาม
การใชจาย
งบประมาณ

นักวิเคราะห
งบประมาณ

-

-

มีรายงานการกอหนี้
และเบิกจาย
งบประมาณที่
ครบถวนและถูกตอง

รายงานการ
กอหนี้และ
เบิกจาย
งบประมาณ

นักวิเคราะห
งบประมาณ

แบบฟอรมการ
ติดตามการใช
จาย
งบประมาณ
ของ กทม.

ขอมูลจาก
ระบบ MIS

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.1 กระบวนการติดตามการใชจา ยงบประมาณกรุงเทพมหานคร
= การติดตามการกอหนี้ผูกพัน การเบิกจายและการใชจายงบประมาณของทุกหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเปาหมายที่กำหนดไว
ที่

3.

4.

5.

ผังกระบวนการ
การประมวลผล
วิเคราะหผลและสรุปผล
การติดตามการใชจาย
งบประมาณ

การรายงานผลการ
ติดตามการใชจาย
งบประมาณของทุก
หนวยงานของ กทม.

รายงานผลแจง
ทุกหนวยงานของ กทม.
เว็บไซต

จบ

ระยะ
เวลา
5 วัน
ตอ
เดือน

1 วัน
ตอ
เดือน

1 วัน
ตอ
เดือน

รายละเอียดงาน
1. นำรายงานการกอหนี้ผูกพันและเบิกจาย
งบประมาณมาประมวลผลและวิเคราะหและ
สรุปผลการติดตามการใชจายงบประมาณพรอม
ปญหาและอุปสรรค
2. จัดทำรายงานการติดตามการใชจายงบประมาณ
เสนอผูบริหาร

สรุปรายงานการติดตามการใชจายงบประมาณและ
นำเสนอผูบริหารลงนาม

จัดทำหนังสือเวียนแจงขอมูลทางเว็บไซตเพื่อให
หนวยงานทราบและดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
มีรายงานการติดตาม
การใชจาย
งบประมาณทีถ่ ูกตอง
และครบถวน
มีรายงานการติดตาม
การใชจาย
งบประมาณทีถ่ ูกตอง
และครบถวน

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

รายงานการ
แบบฟอรมการ
กอหนี้ผูกพัน
ติดตามการใช
และการ
จาย
เบิกจาย
งบประมาณ
งบประมาณ

เอกสารรายงาน

นักวิเคราะห
งบประมาณ

บันทึกเสนอ
ผูบริหาร

นักวิเคราะห
งบประมาณ

-

หนังสือเวียน

นักวิเคราะห
งบประมาณ

-

หนังสือเวียนแจง
ขอมูลทางเว็บไซตที่
ครบถวนและถูกตอง

เอกสาร
อางอิง

-

-

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนเสนอของบประมาณ ระหวางดำเนินงานและสิน้ สุดงานหรือโครงการ

= การประเมินความเหมาะสมของคาเปาหมายตัวชี้วัดผลผลิต และความเปนไปไดของรายการ/โครงการ ตามกระบวนการติดตามและประเมินผลกอนเสนอของบประมาณ
ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ
ที่
1.

ผังกระบวนการ

เริ่ม
การจัดทำขอตกลงตัวชี้วัด
คาเปาหมายของตัวชี้วัดตาม
ผลผลิตงานหรือโครงการ

2.

3.

การประเมินความเปนไปได
ของรายการ/โครงการ
หนวยรับงบประมาณกอน
เสนอของบประมาณ
รายจาย

ติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดผลผลิตงานหรือ
โครงการระหวาง
ดำเนินงานของหนวยรับ
งบประมาณ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

1. จัดประชุมเพื่อรวมกันพิจารณากำหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของผลผลิตงาน/
30 วัน
โครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์รวมถึง
หนวยรับงบประมาณ

หนวยรับงบประมาณประเมินความเปนไป
60 วัน ไดของงาน/โครงการ ตามแบบที่สำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

ใหหนวยรับงบประมาณรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
45 วัน
แผนการใชจายงบประมาณตามที่สำนัก
งบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
มีตัวชี้วัดคาเปาหมายของผลผลิตงาน
ของหนวยรับงบประมาณ
ที่ครบถวน

แบบประเมินความเปนไปไดของงาน/
โครงการ สะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ที่จะ
เกิดขึ้น หากไดรับการจัดสรร
งบประมาณ มีองคประกอบ ดังนี้
1. มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนา กทม.
2. ความสำคัญจำเปนเรงดวน
3. เปนไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่
เกี่ยวกับคำขอตั้งงบประมาณรายจาย
4. การบริหารจัดการความเสี่ยงของ
โครงการ
หนวยรับงบประมาณไดรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณเปนไปอยาง
ถูกตองครบถวนภายในเวลาที่กำหนด

ระบบติดตาม/
ประเมินผล

หนวยรับ
งบประมาณเขา
รวมประชุม

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

เอกสาร
อางอิง

นักวิเคราะห
งบประมาณ

-

-

หนวยรับ
งบประมาณ
ดำเนินการจัดทำ
แบบประเมินตามที่
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
กำหนดและสงให
สำนักงบประมาณ
ภายในเวลาที่
กำหนด

แบบ
ประเมิน
ความเปนไป
ไดของงาน/
โครงการ
กอนเสนอ
ขอตั้ง
งบประมาณ

มีการประสาน
สงขอมูลเพื่อการ
จัดสงขอมูล
ระหวางหนวยงาน

รายงานผล
การปฏิบัติงาน
และการใชจาย
งบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.2 กระบวนการติดตามและประเมินผลกอนเสนอของบประมาณ ระหวางดำเนินงานและสิน้ สุดงานหรือโครงการ

= การประเมินความเหมาะสมของคาเปาหมายตัวชี้วัดผลผลิต และความเปนไปไดของรายการ/โครงการ ตามกระบวนการติดตามและประเมินผลกอนเสนอของบประมาณ
ระหวางดำเนินงานและสิ้นสุดงานหรือโครงการ
ที่
4.

ผังกระบวนการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ประเมินผลหลังสิ้นสุด
งานหรือโครงการ

จบ

ใหหนวยงานรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
45 วัน
งบประมาณในปงบประมาณที่สิ้นสุดตามที่
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
คุณภาพงาน
ประเมินผล
หนวยงานที่ไดรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณกรุงเทพมหานครใน
ปงบประมาณที่สิ้นสุดเปนไปอยาง
ถูกตองครบถวนภายในเวลาที่กำหนด
บันทึกเสนอ
ผูบริหาร ภายใน
45 วัน นับแตวัน
สิ้นปงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

แบบฟอรม

รายงาน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
และการ
ใชจาย
ประมาณ

เอกสาร
อางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่

1.

2.

= กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
ระยะ
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม
คุ
ณ
ภาพงาน
เวลา
ประเมินผล
1. จัดประชุมเพื่อทบทวน วิเคราะหและ
มีหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผล
เริ่ม
กำหนดหลักเกณฑแนวทางการประเมินผลการ การปฏิบัติราชการประจำปตามตัวชี้วัดที่
ปฏิบัติราชการประจำปตามตัวชี้วัดที่สำนัก
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
งบประมาณรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
รับผิดชอบ
การทบทวน วิเคราะหและ
หลักเกณฑแนวทาง นักวิเคราะห
5
วั
น
2.
สรุ
ป
หลั
ก
เกณฑ
แ
ละแนวทางการประเมิ
น
ผล
กำหนดหลักเกณฑ แนว
การประเมินผล
งบประมาณ
การปฏิบัติราชการฯ
ทางการประเมินผลการ
3. นำหลักเกณฑและแนวทางการประเมินผล
ปฏิบัติราชการประจำปตาม
การปฏิบัติราชการฯ เสนอคณะทำงาน
ตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณ
พิจารณาตัวชี้วัดและผูบริหารเพื่อพิจารณา
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบ
1. มีแผนการตรวจติดตามและ
1. แผนการตรวจ
ในการตรวจประเมิน
1. จัดประชุมเพื่อนำหลักเกณฑและแนว
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ติดตามและ
ทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป หนวยงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑและ ประเมิน
ตามตัวชี้วัดฯ มาจัดทำแผนการตรวจติดตาม
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
2. เอกสาร
การจัดทำแผนการตรวจ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ราชการประจำปตามตัวชี้วัด
ประกอบการ
ติดตามและประเมินผลการ
หนวยงานตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณ
บรรยายและ
2. มีเอกสารประกอบการบรรยายที่
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน
กรุงเทพมหานครในการตรวจประเมิน
วิทยากรบรรยาย
ชัดเจนและเขาใจไดโดยงาย
นักวิเคราะห
ตามตัวชี้วัดที่สำนัก
3. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
7 วัน 2. จัดทำเอกสารประกอบคำบรรยาย เพือ่
3. ผูเขารวม
งบประมาณ
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
บรรยายแกหนวยงานผูรับประเมินและ
เขาใจหลักเกณฑและแนวทางการ
ประชุมเชิง
รับผิดชอบในการ
มอบหมายเจาหนาที่ใหเปนวิทยากรผูบรรยาย ประเมินผล
ปฏิบัติการไมมี
ตรวจประเมิน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติรวมกับหนวยงานผู
4. มีเครื่องมือเพื่อตรวจติดตามที่เปนไป ประเด็นการ
ประเมิน เพื่อบรรยายหลักเกณฑและแนวทาง ตามหลักเกณฑและแนวทางการ
ทักทวงในเรื่อง
ตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานค ประเมินผล
หลักเกณฑและ
รับผิดชอบในการตรวจประเมิน
แนวทางการ
ประเมินผล

เอกสาร
อางอิง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่

3.

= กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
มาตรฐาน
ระยะ
ระบบติดตาม/
เอกสาร
ผังกระบวนการ
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม
เวลา
คุณภาพงาน
ประเมินผล
อางอิง
4. สราง/ปรับปรุงเครื่องมือเพื่อตรวจติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
4. เครื่องมือการ
ตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ตรวจติดตาม
รับผิดชอบในการตรวจประเมิน
การตรวจติดตามและประเมินผลรอยละ
มีผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ความสำเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ที่ครบถวนและถูกตองตามหลักเกณฑ
ภาพรวม หนวยงานสามารถดำเนินการเบิกจาย ที่กำหนด
การดำเนินการตรวจติดตาม
งบประมาณรายจายประจำป รวม 5 หมวด
และประเมินผลการปฏิบัติ
รายจาย ไดแก หมวดคาตอบแทนใชสอยและ
ราชการของหนวยงาน ตาม
วัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดคาครุภัณฑ
ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ
ที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุนและ
ขอมูลจาก
แบบรายงาน
กรุงเทพมหานคร
หมวดรายจายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่
MIS
ผลการตรวจ
นั
ก
วิ
เ
คราะห
การตรวจ
รับผิดชอบในการ
รายงานการ
15 วัน ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ ณ สิน้ เดือน
ติดตามและ
งบประมาณ
ติดตาม
ตรวจประเมิน
กันยายน ขอปงบประมาณนั้น ๆ (ไมรวม
เบิกจาย
ประเมินผล
ประเมิน
งบประมาณรายจายหมวดเงินเดือนและคาจาง
งบประมาณ
ประจำ หมวดคาจางชั่วคราว งบกลาง รายการ
เงินชวยเหลือขาราชการและลูกจาง งบกลาง รา
ยกการเงินบำเหน็จลูกจาง งบประมาณรายจาย
เพิม่ เติม งบเงินอุดหนุนรัฐบาล และงบประมาณ
รายจายปกอนหนาปงบประมาณปปจจุบันทีกัน
ไวเบิกเหลื่อมป

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

คูมือการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
1. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ
> 1.3 กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่

4.

= กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
ผังกระบวนการ
ระยะ
มาตรฐาน
ระบบติดตาม/
รายละเอียดงาน
ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม
คุ
ณ
ภาพงาน
เวลา
ประเมินผล

การสรุปผลการตรวจ
ติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิราชการของ
หนวยงานตามตัวชี้วัด
สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
รับผิดชอบเสนอ
ตอผูบริหาร

จบ

1. นำผลการตรวจติดตามและประเมินผลบันทึก
ในแบบฟอรมที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด
2. ตรวจสอบความถูกตองขอผลการติดตามและ
ประเมินผล
3. สรุปผลการประเมินเสนอผูบริหารพิจารณา
3 วัน
หมายเหตุ : รายละเอียดของงานในการตรวจ
ประเมินผลตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครรับผิดชอบเปนไปตาม
หลักเกณฑและแนวทางในแตละปที่กำหนด

มีผลการตรวจติดตามและประเมินผล
ที่ถูกตองและครบถวน

ผลการตรวจ
ติดตามและ
ประเมินผลถูกตอง
และครบถวนตาม
หลักเกณฑและ
จัดสงใหสำนักงาน
ก.ก. ภายใน
ระยะเวลาที่
กำหนด

นักวิเคราะห
งบประมาณ

แบบฟอรม
รายงาน

เอกสาร
อางอิง
1. รายงาน
สรุปผลการ
กอหนี้
ผูกพัน
2. รายงาน
สรุปผลการ
เบิกจาย
งบประมาณ
ในภาพรวม
3. รายงาน
สรุปผล
การกันเงิน
ไวเบิก
เหลื่อมป

