สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-04 การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
คําอธิบาย
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน / ผอ.ฝ่ าย
กรณี: ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - ภายในฝ่ าย
(โครงการเดียวกัน / ข้ ามโครงการ)
1. เจ้ าหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ หากเพียงพอจึงสามารถยื่นเอกสาร
- แบบฟอร์ มการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ กรณีโอนย้ าย
ภายในฝ่ าย
2. ผอ. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน พิจารณาอนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลง
วงเงินงบประมาณโครงการ โดยคํานึงถึง เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ ตัวชี ้วัด โดยผอ.
ฝ่ าย สามารถอนุมตั ไิ ด้ ในกรณีวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท
3. ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเนื ้อหาของฟอร์ มการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ หากไม่ครบถ้ วนจะส่งคืนกลับไปที่เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานเพื่อกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน ก่อน
ดําเนินการในขั ้นตอนถัดไป
4. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน ส่งเรื่ องให้ รอง ผอ.สสปน.
พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณี วงเงินเกิน 2
แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้ านบาท
5. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน ส่งเรื่ องให้ ผอ.สสปน. พิจารณา
การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีวงเงินเกิน 1 ล้ านบาท
แต่ไม่เกิน 10 ล้ านบาท
6. เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน ส่งเรื่ องให้ คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีวงเงินเกิน 10
ล้ านบาท
7. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ ปรับปรุง
แก้ ไข วงเงินโครงการ/กิจกรรม ในระบบ PMIS
8. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ ปรับปรุง
แก้ ไข เป้าหมายการทํางาน ในระบบ EPS กรณีเป้าหมาย
เพิ่มขึ ้น
9. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
ข้ อ 7-9 ใช้ เ วลาดําเนิน การ 2 วัน ทําการ (SLA = 2 วัน )
10.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
11.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานแจ้ ง ฝ่ ายบัญชี/การเงิน เพื่อทราบผลการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

เริ่ มต้ น

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

หน้ า : 1 จาก 6

วัน ที่ :
ผอ. สสปน.

คณะกรรมการ สสปน.

1

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/
ส่วน/กลุม่ งาน ยื่น
แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
แบบฟอร์ มการขอ ไม่
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

3. ตรวจสอบเนื ้อหา
ความครบถ้ วนของ
เอกสาร และ
งบประมาณ
แบบฟอร์ มการขอ
คงเหลือ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ

เนื ้อหาในเอกสาร
ครบถ้ วน?
ใช่
2. ผอ.ฝ่ าย
พิจารณาเห็นชอบ
การขอเปลี่ยนแปลง
วงเงินงบประมาณ

วงเงินเกิน 2 แสน
หรื อไม่?

ใช่
วงเงินเกิน 1 ล้ าน
บาทหรื อไม่?

ไม่

1

วงเงินเกิน 10 ล้ าน
หรื อไม่?

ไม่

PMIS

10. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งานรับทราบผลการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

7. ปรับปรุง แก้ ไข วงเงิน
โครงการเมื่อได้ รับผล
อนุมตั ิ

EPS

8. ปรับปรุง แก้ ไข
เป้าหมายการทํางาน
(กรณีเป้าหมายเพิ่มขึ ้น)

11. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
แจ้ ง ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน เพื่อทราบ

ใช่

ไม่

2

SLA: 2 วัน

ใช่

4. พิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

9. สรุปผลการ
พิจารณา และแจ้ งไป
ยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งาน

5. พิจารณาการ
6. พิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลง
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
งบประมาณ
แบบฟอร์ มการขอ
แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
งบประมาณ

2

จบ
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
ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-04 การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่
ว
นงาน
แผนงานและการงบประมาณ
ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน / ผอ.ฝ่ าย
กรณี: ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - ระหว่างฝ่ าย
1. เจ้ าหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ หากเพียงพอจึงสามารถยื่นเอกสาร
- แบบฟอร์ มการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ กรณีโอนย้ าย
ระหว่างฝ่ าย
2. ผอ. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการ - กรณีโอนงบประมาณระหว่างฝ่ าย
โดยคํานึงถึง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต
กิจกรรม และ ตัวชี ้วัด
3. ผอ.ทัง้ 2 ฝ่ าย หรื อมากกว่า พิจารณาเห็นชอบร่วมกันเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยคํานึงถึง เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ ตัวชี ้วัด ที่จะต้ อง
ไม่ลดลง
4. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ของโครงการปลายทาง เตรี ยม
เอกสารรายละเอียดของโครงการที่จะเปลี่ยนแปลง และ
แผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายเดือนที่จะเปลี่ยนแปลง
5. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร โดยจะต้ องระบุรายละเอียดของ
โครงการต้ นทาง ว่ามีเงินเหลือในกิจกรรมใด และโครงการ
ปลายทาง ว่าจะนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมใด
6.ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีข้ามฝ่ าย ก่อน
นําเสนอแก่ ผอ.สสปน. หรื อ คณะกรรมการ
7.ผอ. สสปน. พิจารณาอนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน
งบประมาณระหว่างฝ่ าย กรณีไม่เกิน 10 ล้ านบาท
8.คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน
งบประมาณระหว่างฝ่ าย กรณีเกิน 10 ล้ านบาท
9. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ ปรับปรุง
แก้ ไข วงเงินโครงการ/กิจกรรม ในระบบ PMIS
10. ปรับปรุง แก้ ไขระบบ EPS กรณีเป้าหมายการทํางานเพิ่มขึ ้น
11. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
ข้ อ 9 - 11 ใช้ เวลาดําเนินการ 2 วันทําการ (SLA = 2 วัน)
12.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานรับทราบผลการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
13.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานแจ้ ง ผอ.ฝ่ ายบัญชี/การเงิน เพื่อทราบผล
การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

หน้ า : 2 จาก 6

วัน ที่ :
ผอ. สสปน.

คณะกรรมการ สสปน.

1

เริ่ มต้ น
1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/
ส่วน/กลุม่ งาน ที่รับ
โอน ยื่นแบบฟอร์ ม
การขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

5. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

2. ผอ.ฝ่ ายที่รับโอน
พิจารณาเห็นชอบ
การขอเปลี่ยน
งบประมาณ

ครบถ้ วน?

6. ตรวจสอบ
แบบฟอร์ มการขอ
ความถูกต้ องก่อน
เปลี่ยนแปลง
นําเสนอ ผอ.สสปน./
งบประมาณ
คณะกรรมการ แบบฟอร์ มรายละเอียด

ใช่

โครงการ (ฟอร์ ม1)
ที่รับโอน
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี)

3. ผอ.ทัง้ 2 ฝ่ าย หรื อ
มากกว่า พิจารณา
เห็นชอบร่วมกันเพื่อ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ไม่
4. เจ้ าหน้ าที่ ของ
โครงการที่รับโอน
เตรี ยมปรับปรุง
เอกสารรายละเอียด แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ
โครงการ (ฟอร์ ม1)

ที่รับโอน
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ถ้ ามี)

1
12. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งานรับทราบผลการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
13. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
ผอ.ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน เพื่อทราบ

ถูกต้ อง?

2

ไม่

PMIS

9. ปรับปรุง แก้ ไข วงเงิน
โครงการเมื่อได้ รับผล
อนุมตั ิ

EPS

1

ใช่

วงเงินเกิน 10 ล้ าน
หรื อไม่?

7. พิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ระหว่างฝ่ าย

แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)
ที่รับโอน
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง(
ถ้ ามี)

SLA: 2 วัน

10. ปรับปรุง แก้ ไข
เป้าหมายการทํางาน
(กรณีเป้าหมายเพิ่มขึ ้น)
11. สรุปผลการ
พิจารณา และแจ้ งไป
ยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งาน

ใช่

8. พิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ระหว่างฝ่ าย

แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)
ที่รับโอน
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง(
ถ้ ามี)

2

จบ
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
ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-04 การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่
ว
นงาน
แผนงานและการงบประมาณ
ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน / ผอ.ฝ่ าย
กรณี: การขอเพิ่มงบประมาณโครงการ
1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ยื่นแบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
งบประมาณ
ซึง่ ตรวจสอบดูแล้ วไม่มีงบประมาณเหลือทังภายในฝ่
้
าย และ
ระหว่างฝ่ าย
2. ผอ. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน เห็นชอบการขอเพิ่มงบประมาณ
โครงการ โดยคํานึงถึง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ผลผลิต กิจกรรม และ ตัวชี ้วัดที่ไม่ลดลง
3. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร
4. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ ตรวจสอบวงเงินในงบ
เหลือจากการดําเนินงาน (งบที่ได้ มาจากการการเก็บคืนเงิน
ของโครงการต่างๆ)
โดยหากงบเหลือจากการดําเนินงานเพียงพอ ก็จะส่งเรื่ องต่อไป
ยัง ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ อง
5. ในกรณีที่”งบเหลือจากการดําเนินงาน”ไม่เพียงพอ ส่วนงาน
แผนงานและการงบประมาณ จะพิจารณาวงเงินในงบกลาง
เพิ่มเติม โดยหากงบประมาณเพียงพอ ก็จะส่งเรื่ องต่อไปยัง
ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง
6. ผอ.ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลการขอเพิ่มงบประมาณ ก่อนนําเสนอแก่ ผอ.สสปน.
หรื อ คณะกรรมการ
7.ผอ. สสปน. พิจารณาอนุมตั ิการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
กรณีไม่เกิน 10 ล้ านบาท
8.คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิการขอเพิ่มวงเงินงบประมาณ
กรณีเกิน 10 ล้ านบาท

1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/
ส่วน/กลุม่ งาน ยื่น
แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ(ขอเพิ่ม)

ไม่

3. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

6. ตรวจสอบ
ความถูกต้ องก่อน
นําเสนอ ผอ.สสปน./
คณะกรรมการ แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม

ครบถ้ วน?

งบประมาณ

ใช่
2. ผอ.ฝ่ าย พิจารณา
เห็นชอบการขอเพิ่ม
งบประมาณโครงการ

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

4. ตรวจสอบวงเงินใน
งบเหลือจากการ
ดําเนินงาน
ถูกต้ อง?

1

เพียงพอ?

ใช่

2

1

5. ตรวจสอบวงเงินใน
งบกลาง

ใช่

จบ

จบ

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

วงเงินเกิน 10 ล้ าน
หรื อไม่?

ใช่

7. พิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ระหว่างฝ่ าย

8. พิจารณาการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
ระหว่างฝ่ าย

แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
งบประมาณ

แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
งบประมาณ

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

2
ไป ก
หน้ า 4

ไป ข
หน้ า 4
การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

ใช่

ไม่

ไม่

System

คณะกรรมการ สสปน.

2

แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
งบประมาณ

ไม่

ฐานข้ อมูล Shared drive

ผอ. สสปน.

1

เริ่ มต้ น

เพียงพอ?

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น

หน้ า : 3 จาก 6

วัน ที่ :

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-04 การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่วนงาน แผนงานและการงบประมาณ
กรณี: การขอเพิ่มงบประมาณโครงการ(ต่อ)
9. เมื่อการขอเพิ่มงบประมาณโครงการได้ รับการอนุมตั ิ
เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ ปรับปรุง
แก้ ไข วงเงินโครงการ/กิจกรรม ในระบบ PMIS
10. ปรับปรุง แก้ ไขระบบ EPS กรณีเป้าหมายการทํางานเพิ่มขึ ้น
11. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
ข้ อ 9 - 11 ใช้ เวลาดําเนินการ 2 วันทําการ (SLA = 2 วัน)
12.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานรับทราบผลการขอเพิ่มงบประมาณ
13.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานแจ้ ง ผอ.ฝ่ ายบัญชี/การเงิน เพื่อทราบผล
การขอเพิ่มงบประมาณ

ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน / ผอ.ฝ่ าย

วัน ที่ :

หน้ า : 4 จาก 6

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

จาก ก
หน้ า 3
PMIS

9. ปรับปรุง แก้ ไข วงเงิน
โครงการเมื่อได้ รับผล
อนุมตั ิ

EPS

SLA: 2 วัน

10. ปรับปรุง แก้ ไข
เป้าหมายการทํางาน
(กรณีเป้าหมายเพิ่มขึ ้น)
11. สรุปผลการ
พิจารณา และแจ้ งไป
ยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งาน 1

จาก ข
หน้ า 3

12. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งานรับทราบผลการ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

13. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
ผอ.ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน เพื่อทราบ

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

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : กระบวนการงบประมาณ
ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-04 การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่
ว
นงาน
แผนงานและการงบประมาณ
ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน / ผอ.ฝ่ าย
กรณีเพิ่มกิจกรรม ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว โดยใช้ เงินจาก
ที่ได้ รับจัดสรรของฝ่ าย
1. เจ้ าหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ยื่นแบบฟอร์ มการขอ
เพิ่มกิจกรรม(ในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ ว โดยใช้ เงินจากที่
ได้ รับจัดสรรของฝ่ าย) ที่กําหนดไว้ ในแผนงบประมาณ
ประจําปี พร้ อมแบบฟอร์ มรายละเอียดโครงการ(ฟอร์ ม1)
ของโครงการปลายทาง(โครงการที่รับเงิน)
2. ผอ. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน เห็นชอบการขอแบบฟอร์ มการขอ
เพิ่มกิจกรรม ที่กําหนดไว้ ในแผนงบประมาณประจําปี โดย
คํานึงถึง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม
และ ตัวชี ้วัด
3. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของเอกสาร โดยจะต้ องระบุรายละเอียดของ
โครงการปลายทาง ว่าจะนําเงินไปใช้ ในกิจกรรมใด
4.ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีเพิ่มกิจกรรม ก่อน
นําเสนอแก่ ผอ.สสปน. หรื อ คณะกรรมการ
5.ผอ. สสปน. พิจารณาอนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน
งบประมาณระหว่างฝ่ าย กรณีไม่เกิน 10 ล้ านบาท
6.คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิการขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน
งบประมาณระหว่างฝ่ าย กรณีเกิน 10 ล้ านบาท
7. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ ปรับปรุง
แก้ ไข วงเงินกิจกรรม ในระบบ PMIS
8. ปรับปรุง แก้ ไขเป้าหมายการทํางานของโครงการ ในระบบ
EPS
9. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
ข้ อ 7-9 ใช้ เ วลาดําเนิน การ 2 วัน ทําการ (SLA = 2 วัน )
10.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานรับทราบผลการเพิ่มกิจกรรม
11.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานแจ้ ง ผอ.ฝ่ ายบัญชี/การเงิน เพื่อทราบผล
การเพิ่มกิจกรรม

ผอ. สสปน.

คณะกรรมการ สสปน.

1

เริ่ มต้ น
1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/
ส่วน/กลุม่ งาน ยื่น
แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ กรณี
เพิ่มกิจกรรม

หน้ า : 5 จาก 6

วัน ที่ :

แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
กิจกรรม

3. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

ครบถ้ วน?

4. ตรวจสอบ
ความถูกต้ องก่อน
นําเสนอ ผอ.สสปน./
คณะกรรมการ แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม

ใช่

กิจกรรม

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

2. ผอ.ฝ่ าย
พิจารณาเห็นชอบ
การเพิ่มกิจกรรม
ไม่
ถูกต้ อง?

1

1

PMIS

10. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งานรับทราบผลการ
เพิ่มกิจกรรม

11. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
ผอ.ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน เพื่อทราบ

EPS

วงเงินเกิน 10 ล้ าน
หรื อไม่?

ใช่

ไม่

2
7. ปรับปรุง แก้ ไข วงเงิน
โครงการเมื่อได้ รับผล
อนุมตั ิ

ใช่

5. พิจารณาการ
ขอเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม

SLA: 2 วัน

6. พิจารณาการ
ขอเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม

แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
กิจกรรม

แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
กิจกรรม

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)

8. ปรับปรุง แก้ ไขเป้าหมาย
การทํางานของโครงการ
9. สรุปผลการ
พิจารณา และแจ้ งไป
ยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งาน

2

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
ผู้ร ั บ ผิด ชอบกระบวนการ :
จัด ทําโดย :
และนิท รรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อ ย : BG-04 การโอนเปลี่ย นแปลงงบประมาณ
คําอธิบาย
ส่
ว
นงาน
แผนงานและการงบประมาณ
ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร
เจ้ าหน้ าที่ฝ่าย/ส่วน/กลุม่ งาน / ผอ.ฝ่ าย
กรณีเพิ่มโครงการ โดยดึงเงินจาก งบเหลือจากการดําเนินงาน/
เงินที่ได้ รับจัดสรรของฝ่ าย/งบกลาง
1. เจ้ าหน้ าที่ของแต่ละฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน ยื่นแบบฟอร์ มการขอ
เพิ่มโครงการ/กิจกรรม ที่เป็ นโครงการใหม่มซึง่ ไม่ได้ กําหนด
ไว้ ในแผนงบประมาณประจําปี พร้ อมแบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ(ฟอร์ ม1) และ แบบฟอร์ มแผนการใช้ จา่ ย
งบประมาณรายเดือน(ฟอร์ ม2)
2. ผอ. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน เห็นชอบแบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรม โดยคํานึงถึง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กล
ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และ ตัวชี ้วัด
3. ส่วนงานแผนงานและการงบประมาณ พิจารณาตรวจสอบ
ความครบถ้ วน/ถูกต้ อง ของเอกสาร
4.ผอ. ฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร ตรวจสอบความถูกต้ องของ
ข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ กรณีเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม (ที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ในแผนงบประมาณ ประจําปี )
และงบประมาณคงเหลือ โดยพิจารณาตามลําดับของ 1. งบ
เหลือจากการดําเนินงานของฝ่ าย 2. งบกลาง ก่อนนําเสนอ
แก่ ผอ.สสปน. หรื อ คณะกรรมการ
5.ผอ. สสปน. พิจารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กรณีเพิ่มโครงการ/กิจกรรม (ที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ในแผน
งบประมาณ ประจําปี ) กรณีอนุมตั ิ ส่งเรื่ องต่อให้ กบั
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6.คณะกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กรณีเพิ่มโครงการ/กิจกรรม (ที่ไม่ได้ กําหนดไว้ ในแผน
งบประมาณ ประจําปี )
7. เจ้ าหน้ าที่สว่ นงาน แผนงานและการงบประมาณ ปรับปรุง
แก้ ไข วงเงินโครงการ/กิจกรรม ในระบบ PMIS
8. ปรับปรุง แก้ ไขเป้าหมายการทํางานของโครงการ ในระบบ
EPS
9. สรุปผลการพิจารณา และแจ้ งไปยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งาน
ข้ อ 7-9 ใช้ เ วลาดําเนิน การ 2 วัน ทําการ (SLA = 2 วัน )
10.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานรับทราบผลการเพิ่มโครงการ/กิจกรรม
11.ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่ งานแจ้ ง ผอ.ฝ่ ายบัญชี/การเงิน เพื่อทราบผล
การเพิ่มโครงการ/กิจกรรม

เริ่ มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

ผอ. สสปน.

คณะกรรมการ สสปน.

1

เริ่ มต้ น
1. เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ าย/
ส่วน/กลุม่ งาน ยื่น
แบบฟอร์ มการขอ
เปลี่ยนแปลง แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
งบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

3. ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนของเอกสาร

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

ครบถ้ วน?

ใช่

4. ตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือ แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
ก่อนนําเสนอ ผอ.สส โครงการ/กิจกรรม
ปน./คณะกรรมการ แบบฟอร์ มรายละเอียด

โครงการ (ฟอร์ ม1)
ที่เกี่ยวข้ อง
แบบฟอร์ มแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณรายเดือน
(ฟอร์ ม2) ที่เกี่ยวข้ อง

2. ผอ.ฝ่ าย
พิจารณาเห็นชอบ
การเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม
ไม่

1

ถูกต้ อง?

2

EPS

ใช่

5. พิจารณาการ
ขอเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)
ที่เกี่ยวข้ อง
แบบฟอร์ มแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณรายเดือน
(ฟอร์ ม2) ที่เกี่ยวข้ อง

ไม่

PMIS

7. ปรับปรุง แก้ ไข วงเงิน
โครงการเมื่อได้ รับผล
อนุมตั ิ

1

SLA: 2 วัน

อนุมตั ิ?

8. ปรับปรุง แก้ ไขเป้าหมาย
การทํางานของโครงการ

10. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งานรับทราบผลการ
เพิ่มโครงการ/
กิจกรรม

6. พิจารณาการ
ขอเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม แบบฟอร์ มการขอเพิ่ม
โครงการ/กิจกรรม

ใช่

แบบฟอร์ มรายละเอียด
โครงการ (ฟอร์ ม1)
่ยวข้ อง จ่าย
แบบฟอร์ทีม่เกีแผนการใช้
งบประมาณรายเดือน
(ฟอร์ ม2) ที่เกี่ยวข้ อง

ไม่
9. สรุปผลการ
พิจารณา และแจ้ งไป
ยัง ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
งาน

11. ฝ่ าย/ส่วน/กลุม่
ผอ.ฝ่ ายบัญชี/
การเงิน เพื่อทราบ

3
ไม่

3

จบ
System

หน้ า : 6 จาก 6

วัน ที่ :

อนุมตั ิ?

3

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

ใช่

2

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

