ขั้นตอนการดาเนินงานจัดทาแผนและงบประมาณ
ฝ่ายแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กระบวนการ

คู่มือการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี สานักงบประมาณ

คู่มือการจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี สานักงบประมาณ

1. ศึกษาคู่มือการจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

สายการเชื
่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์
สายการเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ระดับชาติ

2. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย
กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมและ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จของหน่วยงาน

การตรวจสอบวิ
นมธกิ
ผลสัมฤทธิ
์และประโยชน์
การตรวจสอบวิสัยทัสศน์ัยทั
พันศธกิน์จ พั
ผลสั
ฤทธิจ์และประโยชน์
ที่คาดว่
าจะได้รับในการใช้ทจี่ค
่ายาด
งบประมาณ
ว่าจะได้รับในการใช้
จ่ายงบประมาณ

วิเคราะห์แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการ
ยุวิเทคราะห์
ธศาสตร์
ระทรวง
เป้ทาธ์หมายการให้
ริการหน่
วยงาน กล
ให้บริกการหน่
วยงาน กลยุ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดบโครงการ
กิจกรรม
ยุทธ์หน่วยงาน ตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม

พิพิจจารณาโครงสร้
างผลผลิต/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม
ารณาโครงสร้างผลผลิต/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

แบบฟอร์มการจัดทาข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ เบื้องต้น
(Pre-Celing)

3. จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ เบื้องต้น (Pre-Celing)

จัดทาประมาณการรายจ่าายประจ
าขั้นาขั
ต่าที้น
่จาเป็
น ่จาเป็น
จัดทาประมาณการรายจ่
ยประจ
ต่าที

จัดทางบประมาณรายจ่ายงบลงทุ
น
จัดทางบประมาณรายจ่
ายงบลงทุ
น

จัดทางบประมาณงบเงินอุดนหนุ
จัดทางบประมาณงบเงิ
อุดน หนุน

จัดทางบประมาณงบประมาณงบรายจ่ายอื่น ายอื่น
จัดทางบประมาณงบประมาณงบรายจ่

1. แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ จานวน 19 แห่ง จัดทา
แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น โดยคานึงถึงความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐาล ความพร้อมและเหตุผลความ
จาเป็นในแต่ละรายการ

1. แจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จัดทารายละเอียดการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ที่จานาเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยระบุข้อมูลรายละเอียด พร้อมทั้งแตกค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินกิจกกรม ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

1. แจ้งผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จัดทารายละเอียดการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ที่จานาเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจาปี โดยระบุข้อมูลรายละเอียด พร้อมทั้งแตกค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินกิจกกรม ตามแบบฟอร์มที่กาหนด

2. ผู้ดาเนินการจัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์การเสนอขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสถาบันฯ โดยเชิญวิทยากรจาก
สานักงบประมาณ และสานักสถาปัตยกรรม มาให้ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะในแผนความต้องการงบลงทุนของแต่ละแห่ง

2. ผู้ดาเนินการนากิจกรรม/โครงการ ที่ผู้รับผิดชอบขอรับการ
จัดสรรงบประมาณมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายรัฐบาล ภารกิจหน่วยงาน และความพร้อมใน
การดาเนินงาน

2. ผู้ดาเนินการนากิจกรรม/โครงการ ที่ผู้รับผิดชอบขอรับการ
จัดสรรงบประมาณมาวิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายรัฐบาล ภารกิจหน่วยงาน และความพร้อมในการ
ดาเนินงาน

3. ผู้ดาเนินการนาข้อมูล แผนความต้องการงบลงทุนมา
วิเคราะห์ และจัดทาเป็นคาของบประมาณ งบลงทุน

3. วิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ราชการกาหนดหรือไม่ ความเป็นไปได้ของแต่ละกิจกรรม

3. วิเคราะห์รายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ราชการกาหนดหรือไม่ ความเป็นไปได้ของแต่ละกิจกรรม

ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดคาของบประมาณให้ถูกต้อง

นารายละเอียดคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ลงในระบบ
e-Budgeting

แบบฟอร์มการจัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
เบื้องต้น (Pre-Celing)

ขั้นตอนการดาเนินการ

1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็นตามที่สานักงบประมาณกาหนด

2. ผู้ดาเนินการจัดทาหนังสือแจ้งฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทา
งบประมาณรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็นและงบบุคลากร
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

3. ผู้จัดทารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์จัดทาเป็นงบ
ดาเนินงาน ที่เป็นรายจ่ายประจาขั้นต่าและจาเป็น เช่น เงินค่า
เช่าบ้าน เงินค่าเช่าที่ดิน เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการที่ต้องจ่ายตามกฏหมายกาหนด (เงินประจาตาแหน่ง

คู่มือการจัดทางบประมาณ ในระบบ
e-Budgeting สานักงบประมาณ

4. จัดทารายละเอียดวงเงินและคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี

วิเคราะห์คาเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีเบื้องต้นและ
ดาเนินการตัดรายการและงบประมาณให้ตรงกรอบวงเงินที่
สานักงบประมาณกาหนด

นาข้อมูลคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณเบื้องต้น (PreCeling) ลงในระบบ e-Budgeting เพื่อเสนอสานักงบประมาณ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ถูกต้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก
งบประมาณ มาตรฐานและราคากลางกระทรวงไอซีที และ
คู่มือหลักเกณฑ์รายจ่ายงบประมาณ (เครื่องดนตรี เครื่องแต่ง
การ งานช่างศิลป์) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดการจัดทาเอกสารชีแ้ จงต่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจาปี

แบบฟอร์มการจัดทารายละเอียดการจัดทา
เอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมารรายจ่าย

5. การเตรียมข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี

ศึกษารายละเอียดแบบฟอร์มการจัดทาเอกสารชี้แจงต่อ
ศึกษารายละเอียดแบบฟอร์มการจัดทาเอกสารชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
คณะกรรมาธิกพระราชบั
ารพิจารณาร่
างพระราชบั
ญาปีญัติงบประมาณ
ญญัติงบประมาณรายจ่
ายประจ
รายจ่ายประจาปี

จัดทารายละเอียดคาของบประมาณลงในแบบฟอร์มที่กาหนดให้มี
ความถูกต้องเพื่อเสนอต่อกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี/วุฒิสภา/คณะอนุกรรมาธิการ

จัดทารายละเอียดข้อมูลของแต่ละรายการอย่างละเอียดเพื่อเป็น
ข้อมูลให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

จัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ ในส่วนของรายการ
ครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่ละรายการพร้อม
แสดงเหตุผลความจาเป็น ในเสนอราคา แบบรูปรายการ

ดำเนินกำรจัดทำเอกสำรนำเสนอ Power Point นำเสนอต่อ
กรรมำธิกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

คู่มือการบันทึกระบบฐสนข้อมูล แผน/ผลการ
นทึกระบบฐสนข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
ปฏิคู่มบือการบั
ัติงานและการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบ
งบประมาณในระบบ
BB EvMIS
BB EvMIS

6. จัดทาแผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้
จ่ายงบประมาณในระบบ BB EvMIS

กษาคู
่มือนการบั
นทึกอระบบฐานข้
อมูบัตลิงานแผน/ผลการปฏิ
บัติงาน
ศึกศึษาคู
่มือการบั
ทึกระบบฐานข้
มูลแผน/ผลการปฏิ
และการใช้จ่ายงบประมาณ
(BB
EvMIS)
และการใช้จ่ายงบประมาณ
(BB EvMIS)

แจ้งผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

แจ้งหน่วยงำนในสังกัดจัดทำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในส่วนของ
งบลงทุนให้สอดคล้องกับมำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำย

รวบรวม แผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ผู้รับผิดชอบจัดทามาแล้ว นามา
ตรวจสอบความถูกต้อง

บันทึกข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูล แผน/ผลกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ (BB EvMIS)

