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คานา
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน “การจัดทาแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี” ฉบับนี้
จัดทาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณ
ประจาปี และการจัดทาแผนปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามหลักการ แนวทาง และระเบียบ
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณจึงได้ดาเนินการ
จัดทาคู่มือการปฏิบั ติงานดังกล่าวขึ้น มา เพื่อเป็นเครื่องมือ ให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สามารถ
ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ระบบที่ ส ามารถวั ด ผลได้ จ ริ ง และน าไปสู่
การปรั บ ปรุ งการจั ดทาแผนงานโครงการในปี ต่อ ๆ ไป ให้ ส อดรับกับ การพัฒ นาอุตสาหกรรมสู่ ระบบ 4.0
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทีม่ ีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พฤษภาคม 2562
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คู่มือมาตรฐานการจัดทาคาของบประมาณ
และแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคาของบประมาณประจาปีให้หน่วยงานรับทราบนาไปปฏิบัติ
เป็นแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
1.2 เพื่อแสดงขั้นตอน กรอบระยะเวลา วิธีการดาเนินงานในการจัดทาแผนปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนและ
ให้หน่วยงานถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
1.3 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานใช้ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ งาน การบริ ห ารงบประมาณ
ให้เป็นไปตาม พรบ. งบประมาณ ระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขตของงาน
การจัดทาคาของบประมาณและแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณประจาปี ดาเนินการตั้งแต่ขั้นตอน
2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง/
กรม นโยบายรั ฐบาล นโยบายผู้ บ ริห าร ความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการ เพื่ อนามาจัดท าคาขอ
งบประมาณประจาปี และจัดทาโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ประสานการจัดทาคาของบประมาณ การจัดทาโครงการ/กิจกรรม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานัก
งบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม และหน่วยงานภายใต้กากับของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2.3 จั ดท าค าของบประมาณประจ าปี ภ ายใต้ โครงการตาม Flagship และโครงการตาม Function ของ
หน่วยงาน
2.4 ตรวจสอบรายละเอี ยดโครงการ วั ตถุ ประสงค์ กลุ่ มเป้ าหมาย ตั วชี้ วั ดโครงการ วิ ธี การด าเนิ นงาน
รายละเอี ยดค่าใช้ จ่ าย และผลสั มฤทธิ์จากการดาเนินงานที่ ผ่ านมา ให้ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นไปตาม
แบบฟอร์มที่ส านั กงบประมาณ หน่ วยงานเจ้ าภาพแผนงานบูรณาการ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กาหนด
2.5 รวบรวมคาของบประมาณประจ าปี ภายใต้ โครงการตาม Flagship และโครงการตาม Function ของ
หน่วยงาน นาเสนอผู้บริหารหน่วยงาน และกรมเสนอสานักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป
2.6 ทบทวนรายละเอี ย ดโครงการ วั ต ถุ ป ระสงค์ กลุ่ ม เป้ าหมาย ตั ว ชี้ วั ด โครงการ วิ ธี การด าเนิ น งาน
รายละเอี ยดค่ าใช้จ่ าย ให้ เป็ นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ ได้ รับอนุ มั ติตาม พรบ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
2.7 จัดทาแผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายการให้บริการ
และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในระบบแผนงานงบประมาณประจาปี
2.8 ดาเนินการบริหารงบประมาณ วิเคราะห์ความสาคัญและความจาเป็นในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การปรับแผน โดยพิจารณาให้เป็นไปตาม พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการบริหาร
งบประมาณประจาปี
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2.9 กากับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดาเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบราชการ และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. คาจากัดความ
เพื่อให้ ผู้ป ฏิบั ติงานเข้าใจความหมายของการจัดทาของบประมาณ การจัดทาโครงการ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คาจากัดความ ดังนี้
3.1 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายปี โดยปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ได้นิยามคาว่า งบประมาณรายจ่ายไว้ในมาตรา 4 ว่า “งบประมาณรายจ่าย หมายความว่า
จานวนเงินอย่ างสูงที่อนุ ญาตให้ จ่าย หรือให้ ก่อหนี้ ผู กพันได้ ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 141 บั ญ ญั ติ ไว้ ว่ า “งบประมาณรายจ่ ายของแผ่ นดิ นให้ ท าเป็ นพระราชบั ญ ญั ติ ถ้ า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่ายปีก่อนนั้นไปพลางก่อน”
3.2 นโยบายการจั ด สรรงบประมาณ หมายถึ ง กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ของรั ฐ บาล เพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.3 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
3.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ (ผลกระทบหรือผลลัพธ์) ที่ต้องการจะให้เกิดต่อประชาชน
และประเทศ อันเป็ นผลจากการดาเนินงานของรัฐ ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานพิเศษ เชื่อมโยงเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ กับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน
3.5 ผลผลิต/โครงการ หมายถึง ผลผลิต/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณตาม
เอกสารพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
หรือที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง
3.6 โครงการ/กิจกรรม หมายถึง โครงการ/กิจกรรมย่อยที่หน่วยงานดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ ที่
ผ่านการพิจารณาจากคณะทางานกลั่นกรองฯ และได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
หรือ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยไม่ผ่านคณะทางาน
กลั่นกรองฯ เนื่องจากมีลักษณะการดาเนินงานที่ไม่ต่างไปจากเดิมหรือมีความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
เร่ งด าเนิ น การ โดยโครงการ/กิ จ กรรมย่ อ ยจะมี รหั ส โครงการ/กิ จ กรรม 3 หลั ก ตามระบบแผน
งบประมาณประจาปีที่ได้จัดสรร
3.7 หน่วยงาน หมายรวมถึง หน่ วยงานภายนอก เช่น สานักงบประมาณ หน่วยงานเจ้าภาพแผนงาน
บู ร ณาการ และหน่ ว ยงานภายใน เช่ น กองยุ ท ธศาสตร์ และแผนงาน ส านั กงานปลั ด กระทรวง
อุ ตสาหกรรม ส านั ก งานเลขานุ ก ารกรม กอง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาค ศู น ย์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นต้น
3.8 งบรายจ่าย หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กาหนดให้ จ่ายตามหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ ายงบประมาณ ส าหรั บ แต่ ล ะส่ ว นราชการ จาแนกออกเป็ น 5 ประเภทรายจ่าย ได้แ ก่ งบ
บุคลากร งบดาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในกระบวนงานจัดทาแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีห น้าที่
ความรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน ดังนี้
ผู้รับผิดชอบ
1. อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2. ผู้ อานวยการกองยุ ท ธศาสตร์ และ
แผนงาน

3. ผู้ อ านวยการกลุ่ ม แผนปฏิ บั ติ งาน
และงบประมาณ

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณ

5. หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ก าหนดนโยบาย มี อ านาจในการตั ด สิ น ใจ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
และพิ จ ารณาอนุ มั ติ แผนปฏิ บั ติ งานและงบประมาณของหน่ วยงาน
ภายใต้ กรมส่ งเสริ มอุ ตสาหกรรม ให้ เป็ น ไปตาม พรบ.งบประมาณ
โดยคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ อก/
กสอ. นโยบายรั ฐ บาล ความเชื่ อ มโยงของแผนงานบู ร ณาการ
นโยบายรัฐบาล และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับ มอบนโยบายจากอธิบ ดีก รมส่ งเสริม อุต สาหกรรม เพื่ อ กาหนด
แนวทางการจัดทาคาของบประมาณประจาปี การจัดทาโครงการ
ประสานงาน ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง ให้
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานภายใต้กากับของกรม
และประสาน ชี้ แ จงข้ อ มู ล การจัด ท างบประมาณต่ อ ผู้ บ ริห ารและ
สานักงบประมาณ เพื่อจัดทาคาของบประมาณ และแผนปฏิบัติงาน
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคุ ม การปฏิ บั ติ งาน ศึ ก ษา วิ เคราะห์ สั งเคราะห์ ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาคาของบประมาณและการจัดทาแผนปฏิบัติ
งานพร้อ มทั้ ง ประสานงาน ให้ ข้อ เสนอแนะ ให้ ค าปรึก ษาแนะน า
ตรวจสอบข้อมูลคาของบประมาณ นาเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร และ
ชี้แจงวิธีการการจัดทางบประมาณของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อ
ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอก
ศึกษา รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน
กั บ หน่ ว ยงาน ตรวจสอบข้ อ มู ล รวบรวม สรุ ป การจั ด ท าค าขอ
งบประมาณประจาปี และจัดทาข้อมูล เพื่ อรายงานผลต่อผู้บ ริห าร
กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาห กรรม ตลอดจน จั ด เตรี ย มการป ระชุ ม
กับ หน่ ว ยงานเพื่ อ พิ จ ารณาค าของบประมาณที่ ผ่ านการพิ จ ารณา
และจัดทาแผนการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินงบประมาณประจาปี
จัดทาคาของบประมาณและแผนการปฏิบัติงานภายใต้โครงการตาม
Flagship และโครงการตาม Function ของหน่วยงาน สนับสนุนข้อมูล
ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและ กง.กสอ. ตรวจสอบรายละเอี ย ดโครงการ
ปรั บ ปรุ ง/แก้ ไข รวบรวมผลสั ม ฤทธิ์ก ารด าเนิ น งานที่ ผ่ า นมาของ
โครงการ/กิ จ กรรม ที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานเพื่ อ
ทบทวนการให้ บ ริ ก ารให้ เป็ น ไปตามภารกิ จ ของหน่ ว ยงานและ
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ผู้รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
และให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5. Work Flow กระบวนงาน
1. กระบวนการ/ขั้นตอนการกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
เริ่มต้น
ศึกษา วิเคราะห์รวบรวม
และสังเคราะห์ข้อมูล

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
3. ยุทธศาสตร์ อก/กสอ.
4. นโยบายรัฐบาล
5 – 10 วัน 5. ความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการ
(ส.ค.) 6. แผนงานและนโยบายงบประมาณของสานัก
งบประมาณ
7. ผลการติดตามและประเมินความคุ้มค่า

3 – 5 วัน
(ก.ค.)

(กย. + กผ.)

- วิเคราะห์เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรม และ
เป้าหมายการให้บริการของ กสอ. ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบายฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(กผ./กย./กต.)
- นาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบเพื่อแจ้งสานัก
งบประมาณ (กผ.)
7 - 8 วัน
(ส.ค.)

ไม่เห็นชอบ

สรุปกรอบ ทิศทางคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อแจ้งให้หน่วยงานทราบ พร้อม
แบฟอร์มและเวลาปฏิทินงบประมาณ
(กผ./กย./กต.)

* หมายเหตุ

เห็นชอบ
7 - 8 วัน
(ส.ค.)

ผอ.กง.
5 วัน
(ก.ย.)

- จุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของกระบวนการ
- กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน
- การตัดสินใจ

ไม่เห็นชอบ

อสอ.
1 วัน
(ก.ย.)

เห็นชอบ

แจ้งหน่วยงานเพื่อจัดทา
รายละเอียดคาของบประมาณ

2. กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทาคาของบประมาณ

3 วัน
(ก.ย.)

ต่อจาก Flow ที่ 1
1 – 3 วัน
(ก.ย.)

ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กาหนด

ประสาน รวบรวมข้อมูลคาขอ
จากหน่วยงาน
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3 – 5 วัน
(ก.ย.)

วิเคราะห์คาขอ
โครงการ/กิจกรรม

ไม่เห็นชอบ
1 – 3 วัน
(ต.ค.)

ผอ.กง.

ไม่เห็นชอบ

1 – 3 วัน
(ต.ค.)

5 – 10 วัน
(ก.ย.)

จาแนก/จัดกลุ่มแผนงานโครงการ ในระดับ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม

5 – 7 วัน
(ต.ค.)

เห็นชอบ

จัดทาคาของบประมาณในระบบสานักงบประมาณ
- E – Budgeting
- PART
- วิเคราะห์ความเสีย่ งตามหลักธรรมาภิบาล

สรุปรวบรวมคาของบประมาณ
เพื่อเสนอหน่วยงานเจ้าภาพ
บูรณาการ

อสอ.
เห็นชอบ

20 – 30 วัน
(ต.ค.)

ประสานหน่วยงาน
ปรับข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
ตามที่สานักงบประมาณ
/ครม. อนุมัติ

เห็นชอบ

สานัก
งบประมาณ/
ครม. อนุมัติ

30 – 60 วัน
(พ.ย.- ม.ค.)

15 วัน
(พ.ค.)

จัดทาเอกสารคาของบประมาณ
ส่งสานักงบประมาณ
30 – 60 วัน
(ก.พ.- เม.ย.)

15 วัน
(พ.ค.)

ไม่เห็นชอบ

* หมายเหตุ

จัดทาข้อมูลและเอกสารงบประมาณพิจารณา
(กง. + หน่วยงานภายนอก + ภายใน)

- จุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของกระบวนการ
- กิจกรรมและ
การปฏิบัติงาน
- การตัดสินใจ

30 – 45 วัน
(พ.ค.-มิ.ย.)

3. กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารงบประมาณ

นาเสนอผู้บริหารเห็นชอบ
เพื่อใช้ประกอบการเข้าสภา

3 – 7 วัน
(มิ.ย.)

ต่อจาก Flow ที่ 2
10 - 15 วัน
(ก.ย.)

จัดทาแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 301/302
ส่งสานักงบประมาณ
พร้อมจัดทาแผนฯ
ในระบบ BB EVMIS
(กย. + กผ. + กต. + กพ.)

- จัดทาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรม
- ผลการดาเนินงาน และเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินงาน
ในปีทผี่ ่านมา (กย. + กผ. + กต. + กพ.)

- นาเข้าที่ประชุมคณะทางานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ
- เสนอ อสอ./รสอ. ลงนามกากับโครงการ/กิจกรรม (กผ. + กต.)
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3 - 7 วัน
(ก.ย.)

30 - 60 วัน
(ก.ย.- ต.ค.)

ประมวล/วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุป แผนการ
ปฏิบัติงานประจาปี เพื่อแจ้งหน่วยงานจัดทาแผนในระบบ
แผนงานงบประมาณฯ
(กผ. + กต.)

ไม่เห็นชอบ

โอนงบประมาณในระบบ GFMIS ให้หน่วยงาน
(กผ. + กค.สล.)

3-5 วัน
(ต.ค.)
3-5 วัน
(ต.ค.)
3 วัน
(ต.ค.)

ผอ.กง.

- จัดทาแนวทางบริหารงบประมาณ
- กาหนดมาตรการ/นโยบายเพิ่มเติม
(กย. + กผ. + กต. + กพ.)

เห็นชอบ

15 - 30 วัน
(ต.ค.)

อสอ.
แจ้งหน่วยงาน

* หมายเหตุ

- จุดเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของกระบวนการ
- กิจกรรมและ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
- การตัดสินใจ

ตรวจสอบ พิจารณาการปรับแผน/แจ้ง
โอนงบประมาณ/พิจารณาการขอใช้
เงินเหลือจ่ายและงบสารองของ
หน่วยงาน
(กผ. + กต. + กค.สล.)
3 - 7 วัน
(ทุกเดือน)

6.1 การกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
6.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และสังเคราะห์ข้อมูล
ศึ กษา วิ เคราะห์ รวบรวม พร้ อมวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทิ ศทางการด าเนิ นการพั ฒ นาผู้ ประกอบการและ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อกาหนดนโยบายกรอบทิศทางของคาของบประมาณต่อไป
6.1.2 ศึ ก ษาข้ อ มู ล นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของกรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมเพื่อจัดทาคาของบประมาณประจาปี
ศึ ก ษาข้ อ มู ล นโยบาย ต่ า ง ๆ ทิ ศ ทาง แนวทางการด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย ว เพื่ อ น ามาเป็ น กรอบ
ในการจัดทาคาของบประมาณประจาปีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ร่วมกับกลุ่มงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะต้องดาเนินการศึกษาข้อมูล ทั้งในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อ นาข้อมูลดังกล่าว
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15 วัน
(ต.ค.)

3-5 วัน
(ต.ค.)

มาใช้วิเคราะห์และเชื่อมโยงความสอดคล้องกับการดาเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่นามาใช้สาหรับการวิเคราะห์เพื่อจัดทางบประมาณประจาปีของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีดังนี้
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ของสานักงานสภาพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ของรัฐบาล
 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม และแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 ความเชื่อมโยงของแผนงานบูรณาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 แผนงานและนโยบายงบประมาณประจาปี ของสานักงบประมาณ
 นโยบายผู้บริหาร
 ผลการติดตามและผลการประเมินความคุ้มค่า
6.1.3 วิเคราะห์ ทบทวนโครงการ/กิจกรรม และเป้าหมายการให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบเพื่อแจ้ง
สานักงบประมาณ
วิเคราะห์ ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนิน การในปี ปัจจุบั น เพื่ อทบทวนเป้าหมายให้ บ ริการหรือ
แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดาเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.1.4 สรุ ป กรอบ ทิ ศ ทางค าของบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี เพื่ อ แจ้ ง ให้ ห น่ ว ยงานทราบ
พร้อมแบบฟอร์มและเวลาปฏิทินงบประมาณ
วิเคราะห์ ทบทวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบทิศทางการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถสรุป และกรอบ
ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของโครงการ/กิ จ กรรมในปี ถั ด ไป และน าเสนอขอความเห็ น ชอบจากผู้ บ ริ ห าร
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนดตามปฏิทินสานักงบประมาณ
6.1.5 น าเสนอกรอบค าของบประมาณประจาปี ให้ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
พิจารณา
กลุ่ ม แผนปฏิ บั ติ งานและงบประมาณจั ด ท าบั น ทึ ก เพื่ อ น าเสนอกรอบค าของบประมาณประจ าปี
ให้ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เห็นชอบเพื่อนาเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
6.1.6 นาเสนอกรอบคาของประมาณประจาปี ให้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณา
ผู้ อ านวยการกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน เสนอกรอบค าของบประมาณประจาปี เพื่ อให้ อธิบดีกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม เห็นชอบกรอบการดาเนินงานหรือทิศทางการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6.1.7 แจ้งหน่วยงานเพื่อจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมคาของบประมาณประจาปี
ตามที่ ได้ รั บความเห็ นชอบกรอบ ทิ ศทางการจั ดท าค าของบประมาณประจาปี จากผู้ บริหารแล้ ว กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน โดย กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ ส่งบันทึกแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามกรอบที่ได้รับความเห็นชอบ ต่อไป
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6.2 การจัดทาคาของบประมาณ
6.2.1 ประสาน รวบรวมข้อมูลคาขอจากหน่วยงาน
จากการก าหนดกรอบค าของบประมาณประจ าปี และแจ้ งหน่ วยงานด าเนิ นการจั ดท ารายละเอี ยด
โครงการ/กิจกรรมคาขอเรียบร้อยแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะดาเนินการประสานและรวบรวมคาขอจาก
หน่วยงานต่าง ๆ
6.2.2 ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นตามนโยบายที่กาหนด
รวบรวมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมคาของบประมาณประจาปีเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณจะดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามกรอบคาของงบประมาณที่ได้แจ้งหน่วยงาน
ไปแล้ว
6.2.3 วิเคราะห์คาขอโครงการ/กิจกรรม
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลโครงการ/กิจกรรมคาของบประมาณประจาปีเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณ จะดาเนินการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมที่มีความจาเป็นเร่งด่วน เกิดความซ้าซ้อนหรือไม่เกิด
ผลประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
6.2.4 จาแนก/จัดกลุ่มแผนงานโครงการ ในระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
วิ เคราะห์ ค าของบประมาณที่ มี ค วามจ าเป็ น เร่ งด่ ว นแล้ ว กลุ่ ม แผนปฏิ บั ติ งานและงบประมาณ
จะด าเนิ นการจ าแนก จั ดกลุ่ มแผนงานในระดั บผลผลิ ต/โครงการ/กิ จกรรม ตามแนวทาง แผนงานที่ ส านั ก
งบประมาณกาหนด หรือตามหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกาหนด
6.2.5 นาเสนอ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณา
จาแนก จัดกลุ่มแผนงานในระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ตามแนวทาง แผนงานที่สานักงบประมาณ
กาหนด หรือตามหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกาหนดแล้ว จะดาเนินการจัดทา
บันทึกนาเรียนเพื่อขอความเห็นชอบนาเสนอผู้บริหารต่อไป
6.2.6 นาเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณา
นาเสนอขอความเห็นชอบอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
6.2.7 สรุป รวบรวมคาของบประมาณ เพื่อเสนอหน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ
ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ชอบค าของบประมาณประจ าปี งบประมาณเรี ยบร้ อยแล้ ว กลุ่ มแผนปฏิ บั ติ งานและ
งบประมาณ จะนาข้อมูลคาของบประมาณที่ได้จาแนก จัดกลุ่มแผนงานในระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ
แจ้งให้หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป
6.2.8 จัดทาคาของบประมาณในระบบสานักงบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ชอบค าของบประมาณประจ าปี งบประมาณเรี ยบร้ อยแล้ ว กลุ่ มแผนปฏิ บั ติ งานและ
งบประมาณ จะนาข้อมูลคาของบประมาณที่ได้จาแนก จัดกลุ่มแผนงานในระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ
จะนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปบันทึกลงในระบบที่สานักงบประมาณกาหนดในการจัดทาคาของบประมาณประจาปี ดังนี้
1) ระบบ E – Budgeting
2) ระบบ PART
3) ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
6.2.9 จัดทาเอกสารคาของบประมาณส่งให้สานักงบประมาณ
รวมรวบรายละเอี ยดค าของบประมาณที่ ผู้ บริ หารเห็ นชอบเรี ยบร้ อยแล้ ว กลุ่ มแผนปฏิ บั ติ งานและ
งบประมาณ จะนาข้อมูลคาของบประมาณที่ได้จาแนก จัดกลุ่มแผนงานในระดับผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ
จัดทาเป็นเอกสารรูปเล่มเพื่อส่งให้สานักงบประมาณพิจารณาต่อไป
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6.2.10 สานักงบประมาณ/ครม.อนุมัติ กรอบคาของบประมาณ
จัดส่งข้อมูลคาของบประมาณให้ สานักงบประมาณแล้ว สานักงบประมาณจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด และแจ้งให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สานักงบประมาณ/ครม. อนุมัติต่อไป
6.2.11 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
เมื่อสานักงบประมาณ/ครม. อนุมัติ แล้ว สานักงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยงานทราบ และกลุ่มแผนปฏิบัติ
งานและงบประมาณจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับ
อนุมัติ
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6.2.12 จัดทาข้อมูลและเอกสารงบประมาณพิจารณา
หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
จะดาเนินการรวบรวมและจัดทาเอกสารคาของบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณาในสภาฯ ต่อไป
6.2.13 นาเสนอผู้บริหารเห็นชอบเพื่อใช้ประกอบการเข้าสภาฯ
จัดทาข้อมูลและเอกสารงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ จะทาบันทึก
เพื่อขอความเห็นชอบเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการพิจารณาคาของบประมาณในการเข้าสภาฯ
6.3 การบริหารงบประมาณ
6.3.1 จัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
คาของบประมาณประจาปีได้ผ่านความเห็นจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
จะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 301/302 ส่งสานักงบประมาณพร้อมจัดทา
แผนฯ ในระบบ BB EVMIS จากข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านความเห็นชอบต่อไป
6.3.2 จัดทาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรม จากผลการดาเนินการที่ผ่านมา
คาของบประมาณประจาปีได้ผ่านความเห็นจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
และกลุ่มงานต่าง ๆ ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกันจัดทาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผลการดาเนินงานและเงินเหลือจ่ายจากการดาเนินการในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดสรร
งบประมาณ ต่อไป
6.3.3 นาเข้าที่ประชุมคณะทางานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม
หน่ วยงานทราบการจั ดสรรงบประมาณตามต้ นทุ น ต่ อหน่ วยที่ แจ้ งแล้ วนั้ น หน่ วยงานจะต้ องจั ดท า
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เสนอขอความเห็ นชอบ จากคณะทางานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสนอ
ขออนุมัติจาก อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และลงนามกากับโครงการ/กิจกรรมจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ต่อไป
6.3.4 ประมวล/วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุป แผนการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อแจ้งหน่วยงานจัดทา
แผนในระบบแผนงานงบประมาณ
หน่วยงานได้รับอนุมัติโครงการ/กิจกรรมจาก อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แล้ว กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณจะดาเนิ นการประมวล วิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปแผนการปฏิบัติงานประจาปี เพื่อแจ้งให้
หน่วยงานจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบแผนงบประมาณต่อไป
6.3.5 โอนงบประมาณในระบบ GFMIS ให้หน่วยงาน
หน่ วยงานแผนการปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณในระบบงบประมาณ เรี ยบร้ อยแล้ ว
กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณจะดาเนินการจัดทาเอกสารการโอนเงินงบประมาณให้หน่วยงานตามที่ได้รับ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรมในระบบ GFMIS ต่อไป
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6.3.6 จัดทาแนวทางบริหารงบประมาณ กาหนดมาตรการ/นโยบายเพิ่มเติม
หน่ วยงานได้ รั บ จั ดสรรงบประมาณเรี ยบร้ อยแล้ ว กลุ่ มแผนปฏิ บั ติ งานและงบประมาณ จะจั ดท า
แนวทางการบริหารงบประมาณประจาปี มาตรการ และนโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นกรอบการดาเนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน พร้อมให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ
6.3.7 ตรวจสอบ พิจารณาการปรับแผน/แจ้งโอนงบประมาณ/พิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย
หน่วยงานได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแนวทางบริหารงบประมาณประจาปี จะมีการปรับแผน
โอนงบประมาณและขอใช้เงินเหลือจ่าย กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ จะดาเนินการพิจารณาตรวจสอบ
การปรั บแผน โอนงบประมาณ การใช้เงินเหลือจ่ายและงบส ารองของหน่วยงาน ให้ เป็ นไปตามแนวทางบริหาร
งบประมาณต่อไป
6.3.8 นาเสนอ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ จะนาเสนอข้อมูลการโอนงบประมาณ การจัดทาแนวทางการบริหาร
งบประมาณ และการขอปรับแผนฯ /การใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อขอความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติให้ ดาเนินการ
ต่อไป
6.3.9 นาเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณาอนุมัติ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาให้ความเห็นนาเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพิจารณา
อนุมัติการดาเนินการต่อไป
6.3.10 ประสานหน่วยงาน
อธิบดีกรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม อนุ มัติ แล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้ หน่วยงานทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
7. มาตรฐานงาน
ในขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตามกระบวนงานจั ด ท าค าของบประมาณและแผนปฏิ บั ติ ง านและ
งบประมาณ ได้กาหนดค่ามาตรฐานของงานที่แสดงถึงระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้
7.1 การกาหนดนโยบายและแนวทางการจัดทาคาของบประมาณประจาปี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรฐานงาน
ผู้รับผิดชอบ
(วันทาการ)
7.1.1 ศึ กษา วิเคราะห์ รวบรวม และสั งเคราะห์
3 - 5 วัน
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
ข้อมูล
และงบประมาณ
7.1.2 ศึ ก ษาข้ อมู ล นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ที่
5 - 10 วัน
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของกรมส่ งเสริ ม
และงบประมาณ
อุ ต สาหกรรม เพื่ อ จั ด ท าค าของบประมาณ
ประจาปี
7.1.3 วิเคราะห์ ทบทวนโครงการ/กิจกรรม และ
7 - 8 วัน
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
เป้ าหมายการให้ บ ริ ก ารของกรมส่ ง เสริ ม
และงบประมาณ
อุ ต สาหกรรม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์
นโยบาย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนาเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารให้ ความเห็ น ชอบเพื่ อแจ้ ง ส านั ก
งบประมาณ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.1.4 สรุ ป กรอบ ทิ ศ ทางค าของบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี เพื่ อ แจ้ งให้ ห น่ ว ยงานทราบ
พร้อมแบบฟอร์มและเวลาปฏิทินงบประมาณ
7.1.5 นาเสนอกรอบคาของบประมาณประจาปี
ให้ ผู้ อานวยการกองยุ ทธศาสตร์และแผนงาน
พิจารณา
7.1.6 นาเสนอกรอบคาของบประมาณประจาปี
ให้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พิจารณา
7.1.7 แจ้ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ จั ด ท ารายละเอี ย ด
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
คาของบประมาณประจาปี
รวม
7.2 การจัดทาคาของบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.2.1 ประสาน รวบรวมข้อมูลคาขอจาก
หน่วยงาน
7.2.2 ตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายที่
กาหนด
7.2.3 วิเคราะห์คาขอโครงการ/กิจกรรม
7.2.4 จาแนก/จัดกลุ่มแผนงานโครงการในระดับ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
7.2.5 นาเสนอ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน พิจารณา
7.2.6 นาเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิจารณา
7.2.7 สรุป รวบรวมคาของบประมาณเพื่อเสนอ
หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ
7.2.8 จั ด ท าค าของบประมาณในระบบส านั ก
งบประมาณ
7.2.9 จั ด ท าเอกสารค าของบประมาณส่ ง ให้
สานักงบประมาณ
7.2.10 สานั กงบประมาณ/ครม. อนุ มัติ กรอบ
คาของบประมาณ
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มาตรฐานงาน
(วันทาการ)
7 - 8 วัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ

5 วัน

กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ

1 วัน

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

3 วัน
31 - 40 วัน
มาตรฐานงาน
(วันทาการ)
1 - 3 วัน
3 - 5 วัน
5 - 10 วัน
5 - 7 วัน
1 – 3 วัน
1 - 3 วัน
20 - 30 วัน
30 - 60 วัน
30 - 60 วัน
15 วัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
สานักงบปะมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.2.11 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม
7.2.12 จั ด ท าข้ อ มู ล และเอกสารงบประมาณ
พิจารณา
7.2.13 น าเสนอผู้ บ ริ ห ารเห็ น ชอบเพื่ อ ให้
ประกอบการเข้าสภาฯ
รวม

มาตรฐานงาน
(วันทาการ)
15 วัน
30 – 45 วัน
3 – 7 วัน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

159 – 263 วัน

7.3 การบริหารงบประมาณ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7.3.1 จั ดท าแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
7.3.2 จั ด ท าต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของโครงการ/
กิจกรรม จากผลการดาเนินการที่ผ่านมา
7.3.3 น าเข้ าที่ ป ระชุ ม คณะท างานกลั่ น กรอง
โครงการ/กิจกรรม
7.3.4 ประมวล/วิ เคราะห์ กลั่ น กรอง และสรุ ป
แผนการปฏิบั ติงานประจ าปี เพื่อแจ้งหน่วยงาน
จัดทาแผนงานงบประมาณ
7.3.5 โอนงบประมาณในระบบ GFMIS ให้
หน่วยงาน
7.3.6 จั ด ท าแนวทางการบริ ห ารงบประมาณ
กาหนดมาตรการ/นโยบายเพิ่มเติม
7.3.7 ตรวจสอบ พิ จ ารณาการปรั บ แผน/แจ้ ง
โอนงบประมาณ/พิจารณาการใช้เงินเหลือจ่าย
7.3.8 นาเสนอ ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.3.9 นาเสนอ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พิจารณาอนุมัติ
7.3.10 ประสานหน่วยงาน
รวม

มาตรฐานงาน
(วันทาการ)
10 - 15 วัน
3 - 7 วัน
30 - 60 วัน
15 วัน
3 – 5 วัน
15 - 30 วัน
3 - 7 วัน
3 - 5 วัน
3 - 5 วัน
3 วัน
88 – 152 วัน

8. ระบบติดตามประเมินผล
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ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กลุ่มแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน
กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

กลุ่มแผนปฏิบั ติงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จะติ ดตามประเมินผลโดยการ
สอบทานการปฏิบั ติงานให้ เป็ น ไปตามระยะเวลาตามมาตรฐานงานที่ กาหนด นับ จากวันที่ เริ่มดาเนินการ
ในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งจะติดตามผลจากโครงการ/กิจกรรมที่เสนอคาของบประมาณ และแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณนาไปใช้ปฏิบัติ
9. เอกสารอ้างอิง
9.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561– 2580) ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
9.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.4 คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ของทาเนียบรัฐบาล
9.5 ยุทธศาสตร์การพัฒ นาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ของสานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
9.6 แผนการส่งเสริม SME ของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
9.7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ของสานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9.8 คู่มือการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9.9 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
9.10 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9.11 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
10. แบบฟอร์มที่ใช้
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายในแต่ละปี
11. ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 0 2202 4508-09 โทรสาร 0 2354 3030
E-mail plan@dip.go.th
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