สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-01 การวางแผนงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ
การวางแผนงบประมาณ - การจัด ทําปฏิท นิ การ
ปฏิบ ัต งิ านด้ านงบประมาณ รายจ่ ายประจําปี
1. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ จัดทํา
ปฏิทิน การปฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
เพื่อเป็ นกําหนดการในการปฏิบตั ิ
2. ผอ. สสปน.พิจารณาและเห็นชอบปฏิทิน การปฏิบตั ิงาน
3. หาก ผอ. สสปน ไม่เห็นชอบจะส่งกลับไปให้ ส่วนงาน
แผนงานและการงบประมาณ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข และหาก
ผอ. สสปน. เห็นชอบก็จะได้ เป็ น ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ผอ. สสปน.

หน้ า : 1 จาก 3

วัน ที่ :
ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน

เริ่ มต้ น
1. จัดทําร่าง
ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงานด้ าน
งบประมาณ ร่าง ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

ไม่

งบประมาณ ฉบับที่ผา่ นการเห็นชอบ

4. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณแจ้ งให้ แต่
ละฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ทราบถึงปฏิทินการปฏิบตั ิงานด้ าน
งบประมาณ
กําหนดการ: ข้ อ 1 – 4, ปฏิทินจะจัดทําสําหรับปี งบประมาณ
ล่วงหน้ า 1 ปี
5. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ทราบถึงแผนงานที่ต้องปฏิบตั ิ
จาก ปฏิทินการปฏิบตั ิงานด้ านงบประมาณ

2. ผอ. สสปน.
พิจารณาร่าง
ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน ร่าง ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

เห็นชอบ?
ใช่
3. ผอ. สสปน.
พิจารณา
เห็นชอบ ร่าง ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

4. แจ้ งให้ แต่
ละฝ่ าย/ส่วน/
กลุม่ งาน ทราบ

5. รับทราบ
แผนงานตาม
ปฏิทิน

ร่าง ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

ร่าง ปฏิทินการ
ปฏิบตั ิงาน
งบประมาณ

จบ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-01 การวางแผนงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์องค์กร
การวางแผนงบประมาณ - การจัด ทํากรอบแผนงาน
1. ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์องค์กร ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และ ตัวชี ้วัด จากแผนแม่บท
กําหนดการ: จัดทําช่วงเดือน ม.ค.-เม.ษ.สําหรับปี งบประมาณ
ล่วงหน้ า 2 ปี
2. เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทําแผนงาน
และงบประมาณ(ร่างกรอบทิศทาง) เสนอแก่ ผอ.สสปน.
และ คณะกรรมการ
3. ผอ. สสปน. มีมติพิจารณาเห็นชอบ นโยบายและแนวทางการ
จัดทําแผนงานและงบประมาณ(ร่างกรอบทิศทาง)
4. คณะกรรมการ มีมติพิจารณาเห็นชอบ นโยบายและแนว
ทางการจัดทําแผนงานและงบประมาณ และได้ เป็ นกรอบทิศทาง
5.ส่วนงานนโยบายและกลยุทธ์องค์กร เตรี ยมชี ้แจงกรอบ
ทิศทาง แนวทางการจัดทําแผนงานและจัดประชุม ร่วมกับ
ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
6. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน รับทราบทิศทางการจัดทํากรอบแผนงาน
และงบประมาณ
กําหนดการ: ข้ อ 2-6, จัดทํา ปลายเดือน เม.ษ.
7. เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ จัดทํา
แบบบันทึกรายการรายจ่ายที่จําเป็ น และ แบบประมาณการ
รายจ่ายล่วงหน้ า
8. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ประชุมระดมความคิดเห็น จัดทําร่าง
กรอบแผนงาน และ แบบฟอร์ มรายละเอียดโครงการ
้ น
(ฟอร์ ม1) โดย - ต้ องแตกตัวคูณ เพื่อให้ ได้ งบประมาณขันต้
- เรี ยงลําดับความสําคัญตามโครงการ
กําหนดการ: ข้ อ 7-8, จัดทํา เดือน พ.ค. (SLA = 30 วัน)
9. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงานแผนงบประมาณยกร่างกรอบแผนงาน
โดย: วิเคราะห์ความสอดคล้ องของโครงการกับกรอบทิศทาง
, ความเหมาะสมของค่าใช้ จ่าย, ความซํ ้าซ้ อน, ความคุ้มค่า
โดย เปรี ยบเทียบเป้าหมายกับงบประมาณระหว่างปี ที่
ผ่านมา(จากผลการประเมินโครงการสิ ้นปี ) ร่วมกับส่วนงาน
นโยบายและกลยุทธ์องค์กร กลัน่ กรองเบื ้องต้ นเพื่อความ
บูรณการ
กําหนดการ: เดือน มิ.ย. – ก.ค.
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
วัน ที่ :
จัด ทําโดย :
ผอ. สสปน./ คณะกรรมการ สสปน.
ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ

หน้ า : 2 จาก 3
ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน

เริ่ มต้ น

1.ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ และ
จัดทํากรอบทิศทาง

1

2. เสนอนโยบายและแนว
ทางการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณเสนอแก่
ผอ.สสปน. และ
คณะกรรมการ ร่างกรอบ

6. รับทราบทิศ
ทางการจัดทํากรอบ
แผนงาน

3.ผอ. สสปน.
มีมติพิจารณา
เห็นชอบ
ร่างกรอบ
ทิศทาง

ทิศทาง

เห็นชอบ?

ไม่

ใช่
4.คณะกรรมก
าร มีมติ
พิจารณา
เห็นชอบ กรอบทิศทางที่

7.จัดทําประมาณการ
รายจ่ายขันตํ
้ ่าและ
รายจ่ายล่วงหน้ า แบบบันทึก

ผ่านความ
เห็นชอบ

ไม่

รายการรายจ่าย
ที่จําเป็ น
แบบประมาณ
การรายจ่าย
ล่วงหน้ า

8.
ร่างกรอบแผน
งานและรายละ
เอียดโครงการ

แบบฟอร์ ม
รายละเอียด
โครงการ
(ฟอร์ ม1)

SLA: 30 วัน

เห็นชอบ?
5. ชี ้แจงกรอบ
ทิศทาง การ
จัดทําแผนงาน
และจัดประชุม

ใช่

9.ยกร่างกรอบแผน
งาน ประจําปี
ร่างกรอบ
แผนงาน

1

System

ไป ก
หน้ า 3

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย :
คําอธิบาย
การวางแผนงบประมาณ - การจัด ทํากรอบแผนงาน(ต่ อ )
10. คณะทํางานพิจารณาร่างกรอบแผนงาน ตามยุทธศาสตร์
และให้ แต่ละฝ่ ายมีการชี ้แจงเหตุผล เพื่อให้ ได้ ร่างกรอบ
แผนงานที่ผา่ นการเห็นชอบ
กําหนดการ: เดือน ก.ค.
11. เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ สรุป และ
รวบรวมเอกสาร(ร่างกรอบแผนงาน, รายงานการประชุม
คณะทํางาน) เสนอผอ. สสปน. เพื่ออนุมตั ิ
12. ผอ.สสปน.พิจารณาร่างกรอบแผนงาน ตรวจสอบความถูก
ต้ อง ก่อนส่งให้ คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดการ: ข้ อ 11-12 จัดทําเดือน ส.ค.
13. เข้ าสูก่ ระบวนการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่าง
กรอบแผนงาน ในบางกรณีอาจจะต้ องผ่านคณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้ อง
14. คณะกรรมการ มีมติพิจารณา เห็นชอบร่างกรอบแผนงาน
15. ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ จัดทําเอกสาร
รายละเอียดคําของบประมาณ ประจําปี งบประมาณล่วงหน้ า
2 ปี
16. ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ จัดเก็บกรอบ
แผนงานและเอกสารรายละเอียดคําของบประมาณ
กําหนดการ: ข้ อ 13-16 จัดทําเดือน ก.ย.

กระบวนการงบประมาณ
BG-01 การวางแผนงบประมาณ
ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ

หน้ า : 3 จาก 3

วัน ที่ :

คณะกรรมการ สสปน.

ผอ. สสปน.

จาก ก
หน้ า 2
10.ประชุม
คณะทํางานเพื่อ
พิจารณาขอความ
เห็นชอบร่างกรอบ
แผน

ร่างกรอบ
แผนงานที่ผ่าน
การเห็นชอบ
รายงานการ
ประชุม
คณะทํางาน

11.
สรุปและรวบรวม
เอกสารเสนอผอ.
สสปน. เพื่ออนุมตั ิ
1

12.ผอ.สสปน.
พิจารณา ร่างกรอบ
แผนงาน
ร่างกรอบ
แผนงาน

สรุปร่างกรอบ
แผนงาน
รายงานการ
ประชุม
คณะทํางาน

ไม่

ถูกต้ องหรื อไม่?

13.คณะกรรม
การพิจารณา
ร่างกรอบ
แผนงาน

ใช่

ร่างกรอบ
แผนงาน

1
ไม่
1

15 จัดทํากรอบคําขอ
งบประมาณ
ประจําปี งบประมาณ เอกสาร

เห็นชอบ?

ใช่
14. เห็นชอบ
กรอบแผนงาน

รายละเอียดคํา
ของบประมาณ

กรอบแผนงาน
ที่ผ่านการ
เห็นชอบ

16. จัดเก็บเอกสาร
เพื่อเตรี ยมขออนุมตั ิ
งบประมาณ กรอบแผนงาน

และเอกสาร
รายละเอียดคํา
ของบประมาณ

จบ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

