สวนที่ 3

งบประมาณประจำป 2564
และแนวทางบริหารแผนและงบประมาณ
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งบประมาณประจำป 2564
การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 2564 เปนไปตามหลักการและนโยบายของคณะกรรมการบริหาร
เปนปแรกที่มีการใชกลไกคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจำป ซึ่งเปนการดำเนินงานรวมกันระหวาง
ตัวแทนของคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร ในการพิจารณากลั่นกรองคำของบประมาณรายจาย
ประจำป พิจารณาความพรอมและจัดลำดับความสำคัญ ความคุมคา ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แผนงานหรือโครงการ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะและขอสังเกตเพื่อเสนอตอคณะกรรมการนโยบาย
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพิจารณากลั่นกรองงบประมาณป 2564 ภายใตกรอบวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบในหลักการเบื้องตนจากคณะกรรมการนโยบาย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 วงเงิน 2,882 ลานบาท (ไม
รวมกรอบวงเงินแผนลงทุน 126 ลานบาท และแผนสำรอง 80 ลานบาท) และจัดสรรตามลำดับความสำคัญของ
ประเด็นยุทธศาสตรป 2564 ซึ่งมีการประชุมพิจารณา รวม 4 ครั้ง (ในวันที่ 19 สิงหาคม, 2, 17 และ 23 กันยายน)
และปรับลดรางคำของบประมาณประจำป 2564 ในกลุมบุคลากรและลูกจาง, กลุมงานผลิตเนื้อหาและบริการ, กลุม
การจัดหาอุปกรณ และกลุมงบสนับสนุนและงบบริหารสวนกลาง ไดต่ำกวากรอบงบประมาณที่ไดรับความเห็นชอบ
เบื้องตน จำนวน 11.87 ลานบาท ตามแผนภาพที่ 12

แผนภาพที่ 12 สรุปการทบทวนโครงการและงบประมาณประจำป 2564 ตามขอสังเกต
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณประจำป 2564
โดยแผนงบประมาณป 2564 ที ่ ไ ด ร ั บ อนุ ม ัต ิ จากคณะกรรมการนโยบาย เมื ่ อวั น ที ่ 24 กั น ยายน 2563
ประกอบดวย 2 แผน ดังนี้
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1. แผนประมาณการรายได เปนแผนประมาณการรายไดที่ประกอบดวย เงินบำรุงองคการ รายไดจากการ
ใหบริการโครงขายทีวีดิจิทัลและบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ยรับ และรายไดอื่นตามแผนการหารายได รวม
ทั้งสิ้น 2,745 ลานบาท ดังนี้
1.1 เงินบำรุงองคการฯ
2,000 ลานบาท
1.2 รายได จ ากบริ ก ารโครงข า ยที ว ี ด ิ จ ิ ท ั ล และสิ ่ ง อำนวยความสะดวก
ประกอบดวย คาบริการโครงขาย 216 ลานบาท คาบริการสิ่งอำนวย
ความสะดวก 159 ล า นบาท ค า บริ ก ารไฟฟ า 40 ล า นบาท และ
คาชดเชยโครงขาย 129.6 ลานบาท
1.3 ดอกเบี้ยรับ (จากประมาณการอัตราดอกเบี้ยรับเฉลี่ย 1.25% ตอป)

545 ลานบาท

1.4 รายไดอื่น ๆ อาทิ คาลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญา เงินสนับสนุน
การผลิตเนื้อหา

150 ลานบาท

50 ลานบาท

แผนภาพที่ 13 ประมาณการรายไดป 2564 ของ ส.ส.ท.
2. แผนงบประมาณรายจาย มีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้
2.1 กำหนดกรอบวงเงิ นงบประมาณรายจาย โดยจั ด ทำงบเกิน ดุ ลหรือขาดดุ ลไมเกิ นรอยละ 5 จาก
ประมาณการรายได ตามกรอบวงเงินป 2564 ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบาย
2.2 จัดสรรงบประมาณ ตามลำดับความสำคัญของภารกิจ ที่สอดคลองกับงาน ความเหมาะสมของตนทุน
ตอหนวย และพิจารณาความสามารถในการใชจายงบประมาณและภาระงบผูกพันขามป มาประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
2.3 จัดประเภทงบประมาณตามการดำเนินงาน ประกอบดวย งบบุคลากร, งบสนับสนุนและงบบริหาร
สวนกลางสำนัก, งบยุทธศาสตรที่จัดสรรผาน 3 แผน 4 ประเด็นยุทธศาสตร โดยแบงประเภทโครงการออกเปน ชุด
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางสำนัก/ศูนย ที่ดูแลเนื้อหาและชองทาง
และโครงการตามภารกิจ โดยจัดสรรงบประมาณจำแนกตามประเภทบริการและชองทาง, แผนลงทุน และแผนสำรอง
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564
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2.4 ใชแนวคิดการบริหารโครงการมาเปนเครื่องมือในการบริหารผลงานและงบประมาณ โดยโครงการ
ตามแผนบริหารกิจการ ตองระบุความสอดคลองกับวัตถุประสงคตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. นโยบายองคการ และประเด็น
ยุทธศาสตร รวมถึงวัตถุประสงค ผลผลิต ผลลัพธ ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธของโครงการ เพื่อใชในการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานได
2.5 การจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป 2564 ส.ส.ท. แบงออกเปน งบประมาณตามยุทธศาสตร 4
ประเด็น จำนวน 50 โครงการ งบประมาณงานบริหารโครงขายและสิ่งอำนวยความสะดวก 3 โครงการ งบบุคลากร
งบสนับสนุนและงบบริหารสวนกลางสำนัก แผนลงทุน 4 โครงการ และแผนสำรอง รวมทั้งสิ้น 3,008.94 ลานบาท มี
รายละเอียด ดังนี้
2.5.1 งบประมาณรายจายประจำป 2564 จำนวน 2,870.13 ลานบาท ประกอบดวย
• งบโครงการตามยุทธศาสตร จัดสรรผาน 3 แผน 4 ประเด็นยุทธศาสตร รวม 50 โครงการ วงเงิน
รวม 1,683.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59 ของงบประมาณป 2564 ประกอบดวย
 แผนด า นเนื ้ อ หา ช อ งทาง และบริ ก าร (Content, Platform & Services) จำนวน 31
โครงการ งบประมาณรวม 1,575.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94 ของงบยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 ประเด็นยุทธศาสตร
คือ
o ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เขาถึงผูรับและผูใชสื่อที่หลากหลาย ทั่วถึง ดวยสารประโยชนที่
แตกตาง จำนวน 25 โครงการ (2 ชุดโครงการ และ 23 โครงการตามภารกิจ) งบประมาณรวม 980.64 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 58 ของงบยุทธศาสตร
o ประเด็ นยุท ธศาสตร ที ่ 2 สร างสรรคการเรี ยนรู ต ลอดชี วิ ต จำนวน 6 โครงการ (2 ชุด
โครงการ 4 โครงการตามภารกิจ) งบประมาณรวม 595.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35 ของงบยุทธศาสตร
 แผนดานภาคีหุนสวน (Parnership Plan) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางคุณคาและความ
ยั่งยืนดวยหุนสวนทางสังคม จำนวน 14 โครงการตามภารกิจ งบประมาณรวม 78.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5 ของงบ
ยุทธศาสตร
 แผนด า นทุ น มนุ ษ ย แ ละทุ น องค ก ร (Human & Organization Capital Plan) ประเด็ น
ยุทธศาสตรที่ 4 กระบวนการสราง ส.ส.ท. ใหเปน Trusted Brand ในใจประชาชน จำนวน 5 โครงการ (1 ชุดโครงการ 4
โครงการตามภารกิจ) งบประมาณรวม 29.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2 ของงบยุทธศาสตร
• ค า ใช จ  า ยบุ ค ลากร จำนวน 635.66 ล า นบาท คิ ด เป น ร อยละ 22 ของงบประมาณป 2564
ประกอบดวย เงินเดือน คาตอบแทน คาเบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือ และสวัสดิการตาง ๆ
• งานสนับสนุนและงานบริหารสวนกลางสำนัก จำนวน 244.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9 ของ
งบประมาณป 2564 ประกอบดวย คาใชจายบริหารจัดการอาคารและสถานที่ ยานพาหนะ การบริการสำนักงาน คา
บริหารจัดการสารสนเทศ และคาใชจายสำหรับงานบริหารสวนกลางของสำนักตาง ๆ
• งบสำนักวิศวกรรม จำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 305.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11 ของ
งบประมาณป 2564 ประกอบดวย งบบริการโครงขายและสิ่งอำนวยความสะดวก 300.62 ลานบาท โครงการระบบ
Monitor and Control ของสถานีเสริม 128 สถานี 4.5 ลานบาท และโครงการแบงปนความรูสูภาคี 0.8 ลานบาท
2.5.2 แผนลงทุน จำนวน 4 โครงการ วงเงินรวม 123.81 ลานบาท ประกอบดวย
• โครงการแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินรวม 92.99 ลานบาท
• โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล ส.ส.ท. ป 2564 วงเงินรวม 9.42 ลานบาท
• โครงการจัดซื้อฮารดแวรและซอฟตแวรเพื่อสนับสนุนงานระบบฐานขอมูลป 2564 วงเงิน 4.10
ลานบาท
แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564
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• โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสื่อสาธารณะ Thai PBS Living Museum ระยะ 3 ป (ป 2563-2565)
งบประมาณโครงการ 40.6 ลานบาท โดยใชงบประมาณป 2564 จำนวน 17.3 ลานบาท
2.5.3 แผนสำรอง จำนวน 15 ลานบาท ประกอบดวย
• งบฉุกเฉิน จำนวน 10 ลานบาท
• งบสำรองดานบุคลากร ในโครงการสวัสดิการเงินบำเหน็จ จำนวน 5 ลานบาท

แผนภาพที่ 14 งบประมาณประจำป 2564 แยกตามภารกิจ
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนและประเด็นยุทธศาสตร งบบุคลากร งบประจำ แผนลงทุน แผนสำรอง
และงบบริหารโครงขายและสิ่งอำนวยความสะดวก ป 2563 – 2564
ลำดับ
1

ประเภทงบประมาณ

งบยุทธศาสตร
1.1 แผนดานเนื้อหา ชองทาง
และบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
เขาถึงผูรับและผูใชสื่อที่
หลากหลาย ทั่วถึง ดวย
สารประโยชนที่แตกตาง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
สรางสรรคการเรียนรูต ลอด
ชีวิต

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564

งบประมาณป 2564
บาท
สัดสวน
1,683,822,756 59%
1,575,808,156
55%

งบประมาณป 2563
(ณ ตุลาคม 2563)
บาท
สัดสวน
1,583,599,489
59%
1,479,939,476
55%

เปรียบเทียบงบป
2563-2564 เพิ่ม(ลด)
บาท
รอยละ
100,223,267
6%
95,868,680
7%

980,638,656

34%

1,240,150,896

46%

(259,512,240)

-21%

595,169,500

21%

239,788,580*

9%

355,380,920

148%
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ลำดับ

ประเภทงบประมาณ

1.2 แผนดานภาคีหุนสวน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
สรางคุณคาและความยั่งยืน
ดวยหุนสวนทางสังคม
1.3 แผนดานทุนมนุษยและทุน
องคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
กระบวนการสราง ส.ส.ท.
ใหเปน Trusted Brand
2
งบบุคลากร
3
งานสนับสนุนและงาน
บริหารสวนกลางสำนัก
4
งบสำนักวิศวกรรม
รวมงบประมาณ 1-4
5
แผนลงทุน
6
แผนสำรอง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณป 2564
บาท
สัดสวน
78,134,600
3%

งบประมาณป 2563
(ณ ตุลาคม 2563)
บาท
สัดสวน
66,622,695
2%

เปรียบเทียบงบป
2563-2564 เพิ่ม(ลด)
บาท
รอยละ
11,511,905
17%

29,880,000

1%

37,037,318

1%

(7,157,318)

-19%

635,663,465
244,719,900

22%
9%

580,953,811
196,889,547

22%
7%

54,709,654
47,830,353

9%
24%

305,922,356
2,870,128,477
123,808,523
15,000,000
3,008,937,000

11%
100%

328,079,355
2,689,522,202
363,942,190
19,000,000
3,072,464,392

12%
100%

(22,156,999)
180,606,275
(240,133,667)
(4,000,000)
(63,527,392)

-7%
7%
-66%
-21%

-2%

หมายเหตุ : * รวมโครงการ ALTV

ในการนี้ ส.ส.ท. ไดจัดกลุมงบประมาณเปนประเภทตางๆ เพื่อการบริหารจัดการ ดังนี้
1. สัดสวนงบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ เปรียบเทียบระหวาง ป 2563 – 2564 ตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประเภทการใชงบประมาณป 2563 – 2564
ลำดับ

ประเภทงบประมาณ

ป 2564

1
2
3
4
5
6

งบบุคลากร
งบดำเนินการ
งบผลิตและจัดหารายการ
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบฉุกเฉินและสำรอง
รวมทั้งสิ้น

635,663,465
776,366,195
1,284,487,840
273,419,500
24,000,000
15,000,000
3,008,937,000

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564

สัดสวน
จัดสรร
21.1%
25.8%
42.7%
9.1%
0.8%
0.5%
100%

ป 2563
(ณ ตุลาคม 63)
583,953,811
752,525,449
1,235,279,232
398,235,900
27,470,000
75,000,000
3,072,464,392

สัดสวน
จัดสรร
19.0%
24.5%
40.2%
13.0%
0.9%
2.4%
100%

เพิ่มขึ้น
%
(ลดลง)
51,709,654 8.86%
23,840,746 3.17%
49,208,608 3.98%
(124,816,400) -31.34%
(3,470,000) -12.63%
(60,000,000) -80.00%
(63,527,392) -2.07%
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2. สัดสวนงบประมาณตามสำนัก ป 2563 –2564 ดังนี้
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณรายสำนักป 2563 – 2564
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

งบประมาณป 2564

สำนัก
สำนักขาว
สำนักสรางสรรคเนื้อหา
สำนักเครือขายสื่อสาธารณะ
สำนักสื่อใหม
สำนักวิศวกรรม
สำนักโทรทัศน
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ
สำนักสื่อสารและภาคีสมั พันธ
สำนักงานผูอำนวยการ ส.ส.ท.
สำนักทรัพยากรมนุษย
สำนักบริหาร
ศูนยการเงิน
สำนักตรวจสอบภายใน
ศูนยสื่อสาธารณะเพื่อเด็กและ
ครอบครัว
ศูนยพัฒนาการสื่อสารดานภัย
พิบัติ
ศูนย Thai PBS World
ศูนยสื่อสารวาระทางสังคมและ
นโยบายสาธารณะ

บาท
สัดสวน
239,889,340 8.0%
614,009,400 20.4%
52,716,000 1.8%
94,499,816 3.1%
307,922,356 10.2%
191,764,000 6.4%
55,683,000 1.9%
66,565,600 2.2%
22,048,500 0.7%
667,343,465 22.2%
312,981,523 10.4%
2,978,100 0.1%
320,000 0.01%
283,114,400 9.4%

งบประมาณป 2563
เปรียบเทียบงบ
(ณ ตุลาคม 2563)
ป 2563-2564 เพิ่ม(ลด)
บาท
สัดสวน
บาท
รอยละ
223,018,160 7.3%
16,871,180 7.6%
628,859,260 20.5% (14,849,860) -2.4%
56,950,000 1.9%
(4,234,000) -7.4%
99,515,866 3.2%
(5,016,050) -5.0%
328,379,355 10.7% (20,456,999) -6.2%
235,400,900 7.7% (43,636,900) -18.5%
43,980,000 1.4%
11,703,000 26.6%
68,555,695 2.2%
(1,990,095) -2.9%
42,761,908 1.4% (20,713,408) -48.4%
669,105,261 21.8%
(1,761,796) -0.3%
361,994,737 11.8% (49,013,214) -13.5%
3,555,000 0.1%
(576,900) -16.2%
392,100 0.01%
(72,100) -18.4%
240,048,900 7.8%
43,065,500 17.9%

49,682,000

1.7%

31,856,510

1.0%

17,825,490 56.0%

27,144,500
20,275,000

0.9%
0.7%

17,654,740
20,436,000

0.6%
0.7%

9,489,760 53.8%
(161,000) -0.8%

รวมทั้งสิ้น 3,008,937,000

100%

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564

3,072,464,392 100% (63,527,392) -2.1%
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แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณประจำป 2564
ส.ส.ท. ใหความสำคัญกับการบริหารติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณ มีกลไกในการบริหารจัดการและ
แนวทางการบริหารโครงการและการใชงบประมาณประจำป 2564 หลังจากที่แผนบริหารกิจการผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการนโยบายแลว ดังนี้

ตารางที่ 5 กลไกการบริหารแผนและงบประมาณป 2564
กลไก

หลักปฎิบัติ

1. กลไกบริหารงาน
ดานแผน

– ประชุมกรรมการบริหาร รวมกับ – รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน เดือนละ
สำนัก / ศูนย
1 ครั้ง
– ผูบริหารจัดทำรายงานผลการ
– รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย 8 ดานเปรียบเทียบ
ปฏิบัติงานรายไตรมาสเสนอ
กับแผนงานโครงการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการนโยบาย

ดานเนื้อหา

– คณะกรรมการยุทธศาสตรเนื้อหา – กำกับยุทธศาสตรเนื้อหา แผนจัดทำรายการ ผังรายการ
และกลั่นกรองวาระดานเนื้อหา
– ค ณ ะ อ น ุ ก ร ร ม ก า ร ร ั บ แ ล ะ – จริยธรรม ระเบียบปฎิบัติ การเผยแพรและผลิตรายการ
พิ จ ารณาเรื ่ อ งร อ งเรี ย นจาก
กอนเสนอคณะกรรมการบริหาร และผูอำนวยการ ส.ส.ท.
ประชาชน
เดือนละ 1 ครั้ง
– ระบบ Monitoring & Feedback – รายงานประมวลความคิ ด เห็ น เพื ่ อเสนอคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเนื้อหาเดือนละ 1 ครั้ง
– ตรวจคุณภาพเนื้อหารายการและ
กรรมการบริหารสถานี

– ตรวจจริยธรรมและความถูกตอง คุณภาพเชิงเทคนิค

– ระบบประเมินผลคุณภาพรายการ – ตามระยะเวลารอบกลุมรายการ
เพื่อตอสัญญา
– ประเมินคุณภาพรายการตามเกณฑสื่อสาธารณะ
2. ดานเงินและงบประมาณ
– ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมกับผูอำนวยการ
สำนัก/ศูนย

– ติดตามการใชงบประมาณและการจัดซื้อจัดจางตามแผน
เดือนละ 1 ครั้ง

3. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
– คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564

– พัฒนาแผนบริหารงานทรัพยากรมนุษย
– กำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการดำเนินงานของ
กลไกในแผนบริหารทรัพยากรมนุษย
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แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณประจำป 2564
1. ขั้นการอนุมัติแผนปฏิบัติงานและการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
1.1 หนวยงานนำแผนบริหารกิจการ/โครงการที่ไดรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณไปปฏิบัติ โดยหารือ
รวมกับผูอำนวยการ ส.ส.ท. /หรือ รองผูอำนวยการ ส.ส.ท. ที่ไดรับมอบอำนาจ

1.2 ผูอำนวยการ ส.ส.ท. /หรือ รองผูอำนวยการ ส.ส.ท. ที่ไดรับมอบอำนาจพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติงาน
ของโครงการเปนรายไตรมาส/รายป

1.3 การเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/โครงการโดย ผูอำนวยการ ส.ส.ท. /หรือ รองผูอำนวยการ ส.ส.ท. ลงชื่อใน
โครงการรวมกับ หนวยงาน กอนเริ่มไตรมาส หรือกอนดำเนินโครงการ และสงสำเนาใหฝายยุทธศาสตรและแผนเพื่อ
นำมาใชในการติดตามผลการดำเนินงานตอไป

1.4 หนวยงานนำแผนปฏิบัติงาน/โครงการไปปฏิบัติ
– ผลสำเร็จของโครงการและผลการใชจายงบประมาณ จะกำหนดเปนตัวชี้วัดของหนวยงานที่รับผิดชอบ
และใชในการพิจารณางบประมาณของหนวยงานในปตอไป
– กรณีผลการใชจายงบประมาณต่ำกวารอยละ 85 หนวยงานตองชี้แจงเหตุผล เพื่อประกอบการรายงาน
ผลตอฝายบริหารหรือผูสอบบัญชีภายนอก ตอไป

1.5 หนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานรายไตรมาส/รายป ที่ไดรับอนุมัติ เสนอตอรอง
ผูอำนวยการ ส.ส.ท. ที่รับผิดชอบ และสงใหฝายยุทธศาสตรและแผน เพื่อรวบรวมเปนรายงานไตรมาสเสนอผูอำนวยการ
ส.ส.ท.

1.6 ผูอำนวยการ ส.ส.ท. จัดทำรายงานไตรมาสเสนอคณะกรรมการนโยบาย
2. ขั้นการอนุมัติการใชจายงบประมาณ
2.1 หนวยงานจัดทำรายละเอียดการขออนุมัติใชงบประมาณ เสนอรองผูอำนวยการ ส.ส.ท. ที่ไดรับมอบอำนาจ
อนุมัติการใชงบประมาณ / กรณีการจัดซื้อจัดจางใหสำนักดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางไดเลย

2.2 ฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนยการเงิน ตรวจสอบการขอใชงบประมาณ
2.3 หนวยงานดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
3. การทบทวนงบประมาณกลางป/หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ
3.1 การทบทวนงบประมาณกลางป
– หน ว ยงานจัด ทำรายละเอี ย ดการทบทวนงบประมาณกลางป เสนอรองผู  อ ำนวยการ ส.ส.ท. ที่
รับผิดชอบพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดสงขอมูลใหฝายยุทธศาสตรและแผน
ฝายยุทธศาสตรและแผน รวบรวมขอมูลการขอทบทวนโครงการ/งบประมาณของทุกหนวยงาน เพื่อ
วิเคราะหผลกระทบที่มีตอเปาหมายของแผนบริหารกิจการ และวงเงินงบประมาณที่จะมาใชในกิจกรรม/โครงการที่เสนอ
ขอทบทวนกลางป เสนอผูอำนวยการ ส.ส.ท. เห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบาย เพื่อ
อนุมัติตามอำนาจ
–

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564

9

ฝายเลขานุการ สงสำเนามติ/รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร /คณะกรรมการนโยบาย ให
หนวยงาน ฝายยุทธศาสตรและแผน ฝายพัสดุและจัดหารายการ และฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและ
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
–

3.2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ระหวางป (เฉพาะที่จำเปน)
หนวยงานจัดทำรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ และรางวาระฯ
เสนอรองผูอำนวยการ ส.ส.ท. ที่รับมอบอำนาจ พิจารณาใหความเห็นชอบ
–

หนวยงานสงเอกสารขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใหฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ ศูนยการเงิน
ตรวจสอบงบประมาณ และสงใหฝายยุทธศาสตรและแผนใหความเห็นเรื่องผลกระทบที่มีตอเปาหมายของแผนบริหาร
กิจการ
–

หน ว ยงานนำเสนอผู  อ ำนวยการ ส.ส.ท. เห็ น ชอบเพื ่ อ นำเสนอ คณะกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการนโยบาย เพื่ออนุมัติตามอำนาจ
–

ฝายเลขานุการ สงสำเนามติ/รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหาร /คณะกรรมการนโยบาย ให
หนวยงาน ฝายยุทธศาสตรและแผน ฝายพัสดุและจัดหารายการ และฝายการเงินและควบคุมงบประมาณ เพื่อทราบและ
ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
–

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564
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แผนภาพที่ 15 แนวทางการบริหารแผนและงบประมาณป 2564

แผนบริหารกิจการ ส.ส.ท. พ.ศ. 2564
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