ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-03 การจัด ทําแผนการปฏิบ ัต งิ านและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจําปี จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
แผนงานและการงบประมาณ / นโยบายและกลยุทธ์องค์กร
ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
สสปน.จะทราบกรอบวงเงินที่ได้ รับการจัดสรร ตาม
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของ สสปน.จากกระบวนการ “BG-02 จัดทําคําขอ
และอนุมตั ิงบประมาณ”
1. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ / ส่วนงาน
นโยบายและกลยุทธ์องค์กร ทบทวนยุทธศาสตร์ ฯ
จากกรอบแผนงาน และกําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ เช่น พิจารณาจาก
- โครงการที่มีงบผูกพัน, โครงการต่อเนื่อง
- ดูประสิทธิภาพการใช้ เงินในปี ที่ผ่านมา
- ดูประสิทธิภาพผลการทํางานในปี ที่ผา่ นมา
2. “คณะทํางานพิจารณางบประมาณ” พิจารณา ร่าง
กรอบทิศทาง และ ร่างหลักเกณฑ์การจัดสาร
งบประมาณร่วมกัน เพื่อให้ เห็นด้ วยในหลักเกณฑ์
และตรวจสอบความสอดคล้ อง ของแผนปฏิบตั ิ
การกับ ยุทศาสตร์ ฯ
3. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ / ส่วนงาน
นโยบายและกลยุทธ์องค์กร สรุปกรอบทิศทาง
และ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ตลอดจน
แจ้ งยอดเงินรวม(ภาพรวม) ที่ได้ รับการจัดสรรใน
ร่าง พรบ. แก่ คณะทํางาน เพื่อจุดประสงค์ในการ
ปรับลดวงเงินของ โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอ
กําหนดการ: ข้ อ 1-3 จัดทําในเดือน เม.ษ.
4. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน ปรับรายละเอียด
และจัดทําแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จา่ ย
งบประมาณ(ฟอร์ ม 1,2) โดย สามารถกําหนดการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นรายเดือน ใน 1 ปี งบประมาณ (1
ตุลาคม 25XX–กันยายน 25XX)ให้ สอดคล้ องกับ
ร่างแผนงานและงบประมาณประจําปี ที่ได้ รับการ
อนุมตั ิ
กําหนดการ: ข้ อ 4 จัดทําในเดือน พ.ค.(SLA30 วัน)
5. ส่วนแผนงานและการงบประมาณ และส่วน
นโยบายและกลยุทธ์องค์กร พิจารณาความ
เหมาะสม สอดคล้ องของโครงการ กับ ยุทธศาสตร์
กรอบทิศทาง หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
โดยจัดทํา
- สรุปผลการวิเคราะห์
- ร่างแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี
6. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ เสนอร่าง
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ต่อ ผู้อานวยการ สสปน. เพื่อให้ ความ
เห็นชอบ
กําหนดการ: ข้ อ 5-6 จัดทําในเดือน มิ.ย.
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

เริ่ มต้ น

3. เตรี ยมการและชี ้แจง
กรอบทิศทางและ
เกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ

ร่างกรอบ
ทิศทาง

2. คณะทํางาน ฯ
พิจารณาร่างกรอบ
ทิศทาง และ
หลักเกณฑ์การจัดสรร

ร่างหลักเกณท์
การจัดสรร

กรอบ
ทิศทาง

การ
กรอบทิศทาง หลักจัเกณท์
ดสรร

โครงการ (ฟอร์ ม1)
แบบฟรอ์มแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณรายเดือน
(ฟอร์ ม2)

ไม่
5. พิจารณาความ
เหมาะสม สอดคล้ องของ
โครงการ

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง

6. เสนอร่างแผนปฏิบตั ิ
งานและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี ตอ่
ผอ. สสปน. เพื่อให้ ความ
เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบตั ิงานและ

หลักเกณท์
การจัดสรร

4. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/
กลุม่ งาน ปรับ
รายละเอียดและจัดทํา
แผนปฏิบตั ิงานและ
SLA: 30 วัน
แผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ ตาม
รูปแบบที่กําหนด แบบฟอร์ มรายละเอียด

เนื ้อหาเอกสาร
ครบถ้ วน?

ใช่

จาก ข
หน้ า 2

หน้ า : 1 จาก 3

ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ของ สสปน.

1. ทบทวนยุทธศาสตร์ ฯ
จากกรอบแผนงาน และ
กําหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ

ฐานข้ อมูล Shared drive
PS

BG-02
จัดทําคําขอและอนุมตั ิ
งบประมาณ

วัน ที่ :

ไป ก
หน้ า 2

แผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี
สรุปผลการวิเคราะห์

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 :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-03 การจัด ทําแผนการปฏิบ ัต งิ านและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจําปี จัด ทําโดย :
ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
คําอธิบาย
ผอ. สสปน.
7. ผอ. สสปน. พิจารณาร่างแผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี ว่าเป็ นไป
ตาม ยุทธศาสตร์ และ หลักเกณฑ์หรื อไม่โดย
ผลรวมของทุกโครงการจะต้ องไม่เกินจากที่รับ
การจัดสรรมาและ เมื่อเห็นชอบแล้ วก็จะจัด
ประชุมเพื่อหาข้ อสรุปร่วมกันกับคณะทํางาน
8. คณะทํางาน(ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน) พิจารณาร่าง
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี (เพื่อให้ แต่ละฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
สามารถโต้ แย้ งได้ ) และมีบางแผนงานที่อาจจะ
ถูกปรับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับงบประมาณที่ได้ รับ
จัดสรร
9. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ปรับปรุงแผนอีก
ครัง้ หลังจากการปรับ/ลด งบประมาณ (SLA 7
วัน)
10. ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร พิจารณา ความ
ถูกต้ องของร่างแผนงาและงบประมาณ ประจําปี
ที่ผา่ นการปรับปรุง
- หากถูกต้ อง ส่งต่อให้ ผอ.สสปน.
- หากมีข้อที่ต้องแก้ ไข ส่งกลับไปให้ ฝ่าย/ส่วน/กลุม่
งาน เพื่อแก้ ไข
11. ผอ.สสปน. พิจารณาเห็นชอบ ร่างแผนงานและ
งบประมาณประจําปี ที่ผา่ นการปรับปรุง
- หากเห็นชอบ ส่งต่อให้ คณะกรรมการ สสปน.
- หากไม่เห็นชอบส่งกลับไปให้ ผอ. ฝ่ ายพัฒนากล
ยุทธ์องค์กร เพื่อแก้ ไข
กําหนดการ: ข้ อ 7-11, จัดทําในเดือน ก.ค.

7. พิจารณาร่างแผนปฏิบตั ิ
งานและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี
ร่างแผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี
ไป ข
หน้ า 1

ไม่

เห็นชอบ?

9. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/ส่วน/
กล่มงาน ปรับปรุงแผน
อีกครัง้ หลังจากปรับ/
ลด ตามงบประมาณที่
ร่างแผนปฏิบตั ิงานและ
ได้ รับ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ที่ผา่ นความเห็นชอบ

การปรับปรุง

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)
แบบฟรอ์มแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณรายเดือน
(ฟอร์ ม2)

ไม่
11. ผอ.สสปน. พิจารณา
เห็นชอบ ร่างแผนงาน
และงบประมาณประจําปี
ที่ผา่ นการปรับปรุง

เห็นชอบ?

System

8. คณะทํางาน ฯ
พิจารณาร่าง
แผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้ จ่าย
ร่างแผนปฏิบตั ิงานและ
งบประมาณประจําปี แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี ที่ผา่ นความเห็นชอบ

SLA: 7 วัน

ไม่

จบ

ใช่

10. ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์
องค์กร พิจารณาความ
ถูกต้ องของ ร่างแผนปฏิบตั ิ
งานและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี ที่ผ่าน

ใช่

จบ

ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน

จาก ก
หน้ า 1

ถูกต้ อง?

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 2 จาก 3

วัน ที่ :

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

ไป ค
หน้ า 3

ใช่

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
วัน ที่ :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-03 การจัด ทําแผนการปฏิบ ัต งิ านและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจําปี จัด ทําโดย :
คําอธิบาย
หน่วยงานภายนอก
ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ
คณะกรรมการ สสปน.
12. คณะกรรมการ สสปน. พิจารณาร่าง
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประจําปี
กําหนดการ: ข้ อ 12 จัดทําในเดือน ส.ค.
13. เจ้ าหน้ าที่สว่ นแผนงานและการงบประมาณ
จัดทําแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้ จา่ ย
งบประมาณ ในระบบ BB-EvMIS และพิมพ์
เอกสาร สงป.301 และ สงป.302 จากระบบ
14. ผอ.สสปน. อนุมตั ิเอกสาร สงป.301 และ
สงป.302
15. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและ
การงบประมาณ เสนอแผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้ จ่าย (สงป.301 และ สงป.302)
ต่อรองนายกฯ ที่กํากับดูแลให้ ความเห็นชอบ
16.เจ้ าหน้ าที่สว่ นแผนงานและการงบประมาณ รับ
แผนฯ ที่ได้ รับอนุมตั ิคืนและเตรี ยมจัดส่งให้
สํานักงบประมาณฯ
กําหนดการ: ข้ อ 13-16 จัดทําในเดือน ส.ค.
17. สํานักงบประมาณ พิจารณาแผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ โดยแจ้ งกลับ
สสปน.(ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ)
- แผนปฏิบตั ิการฯ (สงป.301 และ สงป.302)
- ใบอนุมตั ิเงินงวด
18. เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาร่างแผนปฏิบตั ิ
งานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจําปี
เสร็ จสิ ้นแล้ ว เจ้ าหน้ าที่สว่ นแผนงานและก
ารงบประมาณ สรุปผลการพิจารณาและแจ้ ง
ไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน โดยจัดทําเป็ น ”
เอกสารอ้ างอิงในการปฏิบตั ิงาน”
19. เจ้ าหน้ าที่สว่ นแผนงานและการงบประมาณ
สร้ างเลขที่โครงการ/ เลขที่กิจกรรมในระบบ
20. เจ้ าหน้ าที่สว่ นแผนงานและการงบประมาณ
แจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ถึงรหัสโครงการที่
ได้
21. เจ้ าหน้ าที่สว่ นแผนงานและการงบประมาณ
เตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ กบั ฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เพื่อใช้ ประกอบการดึงเงินจากระบบ
GFMIS
- แผนปฏิบตั ิการฯ (สงป.301 และ สงป.302)
- ใบอนุมตั ิเงินงวด
- รายละเอียดรหัสกิจกรรม, รหัสงบประมาณ
กําหนดการ: ข้ อ 17-21 จัดทําในเดือน ก.ย.
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

จาก ค
หน้ า 2

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผอ.สสปน.

BB-EvMIS

13. จัดทําแผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ

12. พิจารณาร่าง
แผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้ จ่าย
งบประมาณประจําปี
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจําปี ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ฐานข้ อมูล Shared drive

หน้ า : 3 จาก 3

สงป. 301

สงป. 302

15. รองนายกฯ ที่กํากับ
ดูแลให้ ความเห็นชอบ
แผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้ จ่าย

14. ผอ.สสปน.
พิจารณาอนุมตั ิ
สงป. 301 (อนุมตั ิ)

สงป. 301 (อนุมตั ิ)

สงป. 302 (อนุมตั ิ)

สงป. 302 (อนุมตั ิ)

1

16. รับแผนฯที่ได้ รับ
อนุมตั ิคืนและเตรี ยม
จัดส่งให้ สํานัก
งบประมาณ

17. สํานักงบประมาณ
พิจารณาแผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ
สงป. 301 (อนุมตั ิ)

18. สรุปผลการพิจารณา
และแจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/
กลุม่ งาน โดยจัดทําเป็ น
รูปเล่ม
เอกสารอ้ างอิงใน
การปฏิบตั ิงาน

สงป. 302 (อนุมตั ิ)

1

PMIS
19. สร้ างเลขที่โครงการ/
เลขที่กิจกรรมในระบบ

20.แจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/
กลุม่ งาน ถึงรหัสโครงการ
ที่ได้

ใบอนุมตั ิเงินงวด

รายละเอียดรหัส
กิจกรรม , รหัส
งบประมาณ

21. เตรี ยมเอกสารที่
เกี่ยวข้ องให้ กบั ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน เพื่อใช้
ประกอบการดึงเงินจาก
ระบบ GFMIS
สงป. 301 (อนุมตั ิ)
สงป. 302 (อนุมตั ิ)

จบ

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ใบอนุมตั ิเงินงวด
รายละเอียดรหัส
กิจกรรม , รหัส
งบประมาณ

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

