ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-02 จัด ทําคําขอและอนุม ัต งิ บประมาณ
คําอธิบาย
ส่วนแผนงานและการงบประมาณ
1. เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและ
การงบประมาณ กรอกข้ อมูลข้ อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเบื ้องต้ น (Pre-Ceiling) ใน
ระบบ e-Budgeting และจัดพิมพ์เอกสารเพื่อส่ง
ต่อให้ ผอ.สสปน พิจารณา
- เอกสารข้ อเสนองบประมาณรายจ่ายเบื ้องต้ น
- หนังสือนําส่ง
2. ผอ. สสปน.พิจารณาเอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเบื ้องต้ น
3. ในกรณี เอกสารข้ อเสนองบประมาณรายจ่าย
เบื ้องต้ น ไม่ผา่ นการพิจารณา ผู้อํานวยการ สส
ปน. ส่งกลับไปยัง ส่วนงาน แผน
งานและการงบประมาณเพื่อแก้ ไข
4. ในกรณี เอกสารข้ อเสนองบประมาณรายจ่าย
เบื ้องต้ น ผ่านการพิจารณา ผู้อํานวยการ สสปน.
ลงนามหนังสือ
5. ผู้อํานวยการ สสปน. เสนอรองนายกฯ
(หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย) ที่กํากับดูแล ให้ ความ
เห็นชอบ
กําหนดการ: ข้ อ 1-5 จัดทําในเดือน ต.ค.

หน้ า : 1 จาก 3

วัน ที่ :
ผู้อํานวยการ สสปน.

เริ่ มต้ น
e-Budgeting

2. พิจารณา
เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่ายเบื ้องต้ น

1. กรอกข้ อมูล
ข้ อเสนองบประมาณรายจ่าย
เบื ้องต้ น( Pre-celling) พร้ อม
จัดทําหนังสือนําส่ง
เอกสารข้ อเสนอ

BG-01
การวางแผน
งบประมาณ

งบประมาณ
รายจ่ายเบื ้องต้ น
หนังสือ
นําส่ง

จาก ค
หน้ า 2

3.ตรวจสอบ
และแก้ ไข

ผ่านการพิจารณา?

ไม่

ใช่

4. ลงนาม
หนังสือ

เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่ายเบื ้องต้ น
หนังสือนําส่ง

5. เสนอรอง
นายกฯที่กํากับ
ดูแลให้ ความ
เห็นชอบ
ไป ก
หน้ า 2

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

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-02 จัด ทําคําขอและอนุม ัต งิ บประมาณ
คําอธิบาย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการอนุมตั ิกรอบวงเงิน
6. รองนายก (หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย) ที่กํากับดูแล
พิจารณาให้ ความ เห็นชอบ เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายเบื ้องต้ น
7.ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ ส่งคืนให้ สสปน.(ส่วนงาน
แผนงานและการงบประมาณ) เพื่อแก้ ไข
8.ในกรณีที่เห็นชอบ จะลงนามในหนังสือ และส่งคืน
ให้ สสปน.(ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ)
9. เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ.
นําส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องส่งไปยังสํานัก งบประมาณ
- หนังสือนําส่ง
- เอกสารข้ อเสนองบประมาณรายจ่ายเบื ้องต้ น
- หนังสือสําเนาที่รองนายกเห็นชอบ
กําหนดการ: ข้ อ 6-9 จัดทําในเดือน ต.ค.
10. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและ
การงบประมาณ.นําส่งข้ อมูล Sign off ในระบบ eBudgeting เพื่อให้ ทางสํานักงบประมาณเห็น
ข้ อมูลส่วนนี ้
11. สํานักงบฯ พิจารณาและกลัน่ กรองงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี จนได้ ยอดสรุปวงเงินคําขอ
งบประมาณ
12. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ
จัดทําเอกสารข้ อมูลเพิ่มเติม ในกรณีที่สํานักงบฯ
ต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดการ: ข้ อ 10-12 จัดทําในเดือน พย.-ธค.
13. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ
สสปน.กรอกข้ อมูลขั ้นคําขอ ในระบบ eBudgeting พร้ อมจัดทําหนังสือส่งคําขอ
14. ผอ.สสปน. พิจารณาเอกสาร
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
15. ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา ส่งกลับ ส่วนงาน
แผนงานและการงบประมาณ เพื่อแก้ ไข
16. ในกรณีที่ผา่ นการพิจารณา ผอ.สสปน. ลงนาม
หนังสือ
17. เสนอรองนายกฯ (หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย) ที่กํากับ
ดูแลให้ ความเห็นชอบ
18. รองนายกพิจารณาเห็นชอบ
19. ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ ส่งกลับมาให้
สสปน. เพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีสว่ นงาน แผนงานและ
การงบประมาณ แก้ ไข
กําหนดการ: ข้ อ 13-19, จัดทําในเดือน ม.ค.

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ผู้อํานวยการ สสปน.
1

จาก ก
หน้ า 1

14. พิจารณา
เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

6. รองนายก
พิจารณา
เห็นชอบ

เห็นชอบ

ไม่

เอกสารคําขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
หนังสือนําส่ง

ใช่

เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่ายเบื ้องต้ น
หนังสือสําเนาที่รอง
นายกเห็นชอบ

ไป ค
หน้ า 1

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

หนังสือนําส่ง
เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่ายเบื ้องต้ น
หนังสือสําเนาที่รอง
นายกเห็นชอบ

ผ่านการพิจารณา?

ไม่
8. ลงนามใน
หนังสือ และ
ส่งคืนให้
สสปน. หนังสือนําส่ง

7.ส่งกลับ สสปน.
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ฯ
แก้ ไข

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

หน้ า : 2 จาก 3

วัน ที่ :

11. สํานักงบฯ
พิจารณาและกลัน่ กรอง
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
วงเงินคําขอ

9. นําส่ง
เอกสารส่งไป
ยังสํานัก
งบประมาณ

หนังสือนําส่ง
เอกสารข้ อเสนอ
งบประมาณ
รายจ่ายเบื ้องต้ น
หนังสือสําเนาที่รอง
นายกเห็นชอบ

15.ส่งกลับ ส่วน
งานแผนงานและ
การงบประมาณ
เพื่อ แก้ ไข

16. ลงนาม
หนังสือ เอกสารคําขอ
17. เสนอรอง
นายกฯที่กํากับ
ดูแลให้ ความ
เห็นชอบ

2

e-Bugeting
10. นําส่งข้ อมูล Sign
off

ใช่

งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
หนังสือนําส่ง

18. รองนายก
พิจารณา
เห็นชอบ
12. ประสานงาน
จัดทําเอกสารข้ อมูล
เพิ่มเติม
ไม่

งบประมาณ

e-Budgeting
13. กรอกข้ อมูล
1
ขันคํ
้ าขอ พร้ อมจัดทํา
หนังสือส่งคําขอ เอกสารคําขอ
2

งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
หนังสือนําส่ง

เห็นชอบ

19.ส่งกลับมาให้ สสปน.
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีฯ
แก้ ไข

ใช่

ไป ข
หน้ า 3

2
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-02 จัด ทําคําขอและอนุม ัต งิ บประมาณ
คําอธิบาย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องกับการอนุมตั ิกรอบวงเงิน
20. รองนายกฯ (หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย) ที่กํากับ
ดูแลให้ ความเห็นชอบ ลงนามในหนังสือ และ
ส่งคืนให้ สสปน.
21. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและ
การงบประมาณ เตรี ยมเอกสารเพื่อนําส่ง สํานัก
งบประมาณฯ
กําหนดการ: ข้ อ 20-21, จัดทําในเดือน ม.ค.
22. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและ
การงบประมาณ.นําส่งข้ อมูล Sign off ในระบบ
e-Budgeting เพื่อให้ ทางสํานักงบประมาณเห็น
ข้ อมูลส่วนนี ้
กําหนดการ: ข้ อ 22, จัดทําต้ นเดือน ก.พ.
23. สํานักงบฯ พิจารณากําหนดงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี โดยจะได้ ร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
- ณ.จุดนี ้ทาง สสปน. จะทราบวงเงินและ
สามารถนําไปจัดสรรงบประมาณ และจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงาน
กําหนดการ: ข้ อ 23, พิจารณา เดือน ก.พ. - เม.ษ.
24. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและ
การงบประมาณ จัดเตรี ยมข้ อมูล เช่น ข้ อมูล
เปรี ยบเทียบปี ก่อนหน้ าและปี ปัจจุบนั , และข้ อมูล
อื่นๆ ที่จําเป็ น ประกอบการชี ้แจ้ งแก่สํานัก
งบประมาณ
กําหนดการ: ข้ อ 24, พิจารณา เดือน ก.พ. - เม.ษ.
25. เจ้ าหน้ าที่เจ้ าหน้ าที่ ส่วนงาน แผนงานและ
การงบประมาณ เตรี ยมเอกสารประกอบการชี ้แจ้ ง
ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยเอกสารต้ องถูก
อนุมตั ิโดย ผอ.สสปน.
26. ผอ.สสปน. พิจารณาเห็นชอบ เอกสารประกอบการ
ชี ้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
27. ผอ.สสปน. ชี ้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
28. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายงบประมาณ สสปน.ได้
วงเงินที่ผา่ นการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการ
กําหนดการ: ข้ อ 25-28 จัดทําเดือน ส.ค.

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

วัน ที่ :

หน้ า : 3 จาก 3

ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ

จาก ข
หน้ า 2
20. รองนายกฯ
ลงนามใน
หนังสือ และ
ส่งคืนให้ สส
ปน.

21.เตรี ยมนําส่งเอกสาร
ส่งไปยังสํานัก
งบประมาณ
หนังสือนําส่ง
หนังสือนําส่ง
เอกสารคําขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

e-Budgeting
22. นําส่งข้ อมูล
Sign off

23. สํานักงบฯ
หนังสือนําส่ง
พิ
จารณา กําหนด
เอกสารคําขอ
งบประมาณ
งบประมาณ รายจ่าย
รายจ่ายประจําปี
ประจําปี
หนังสือสําเนาที่รอง
ร่าง พ.ร.บ.
นายกเห็นชอบ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :

24. ประสานงาน
ให้ ข้อมูลแก่
เอกสารข้ อมูลสนับสนุน
สํานักงบประมาณ ประกอบการพิ
จารณา
กําหนดงบประมาณ
ประจําปี

เอกสารคําขอ
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
หนังสือสําเนาที่
รองนายก
เห็นชอบ

25. เตรี ยมรายการเอกสาร
ประกอบการชี ้แจงต่อ เอกสารประกอบการชี ้แจงต่อ
กรรมาธิการในสภา คณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

26. ผอ. สน
ปน. เห็นชอบ
27. ผอ.สสปน. ชี ้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการ

เอกสารประกอบการชี ้แจงต่อ
คณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

28. ได้ วงเงินที่ผ่าน
การพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ
BG-03 การจัดทํา
แผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

จบ

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

