หลักเกณฑการบริหารแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจา ย
งบประมาณประจําป

หลักเกณฑการบริหารแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป ….
คํานิยาม
แผนงาน หมายถึง กลุมของโครงการ หรือกิจกรรมที่ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร มีลักษณะตอเนื่อง
หรือ เปนภารกิจประจํา เชน แผนงานพัฒนาบุคลากร
โครงการ หมายถึง งาน หรือกิจกรรมที่ดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร มีวัตถุประสงค ผลผลิตชัดเจน
โดยมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการดําเนินงาน เชน โครงการ THEOS-2
กิจกรรม หมายถึง งานที่ เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ จะทําใหแผนงาน / โครงการ บรรลุวัตถุประสงคที่วางแผนไว
ดังนั้น การวางกิจกรรมที่ดี จะตองสอดคลองตามวัตถุประสงค ผลผลิต ตัวชี้วัดของ แผนงาน/โครงการ นั้นๆ ดวย
ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลของการดําเนินแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่จะตองสามารถวัดผลไดในเชิง
ปริมาณ คุณภาพ และเวลา หรืออยางใดอยางหนึ่ง
ผลลัพธ (Outcome) หมายถึง ผลประโยชนที่เกิดจากการนําผลผลิตไปใชประโยชน หรือสรางคุณคาทั้งภายใน
และภายนอกองคกร ซึ่งจะตองสามารถวัดผลไดอยางนอยในเชิงคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบจากการดําเนินโครงการตอประชาชน หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน
โดยจําแนกออกเปน ดานเศรษฐกิจ ดานความมั่นคง ดานคุณภาพชีวิต ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่ง
สามารถประเมินออกมาเปนมูลคา หรือคุณคา ได
มูลคา (Value) หมายถึง ผลประโยชนที่เ กิดจากการนํา ผลลัพ ธไปใชป ระโยชน กอใหป ระโยชน ตอประชาชน
หนวยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ที่สามารถตีเปนตัวเงินได
คุณคา (Value) หมายถึง ผลประโยชนที่เกิดจากการนําผลลัพธไปใชป ระโยชน กอใหประโยชนตอประชาชน
หน ว ยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยจํา แนกออกเปน ดานสังคม ดา นสิ่ง แวดลอม เป นตน กลา วคือ การ
กําหนดการนําเสนอคุณคาใหแกผูรับบริการ – Value Proposition (VP)1

1

Value Proposition (VP) – การนําเสนอคุณคาใหแกผรู ับบริการ
๑. ผูรบั บริการ: คุณคาที่นําเสนอตอผูรับบริการ หรือ คุณคาที่ผรู บั บริการจะไดรับ
๒. ผูใหบริการ: คุณคาที่ผูใหบริการไดรับจากการนําเสนอคุณคาใหผรู ับบริการ
๓. ผูมสี วนรวม/ผูมีสวนไดสวนเสีย: คุณคาที่ผมู ีสวนรวมไดรับจากการสนับสนุนการสรางคุณคาใหลูกคา
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แหลงเงิน
1.1. เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น หมายถึ ง เงิ น ที่ จั ด สรรให กั บ รายการค า ใช จ า ยตามพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
1.2. เงินนอกงบประมาณ หมายถึง รายการคาใชจายที่เงินงบประมาณแผนดินไมไดจัดสรรไว สทอภ.
พิจารณาจัดสรรจากแหลงเงินที่ สทอภ. มี ไดแก เงินทุน เงินรายได เงินบริหารความเสี่ยง เงินเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และกองทุนเงินสวัสดิการ โดยมี
แนวทางการจัดจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1.2.1 เงินทุน : คาใชจายสําหรับกิจกรรมที่เปนการลงทุนสรางถาวรวัตถุ ระบบ คน องคความรู ซึ่ง
สามารถจะเปนฐานในการดําเนินงานหรือการสรางรายไดในระยะยาว
1.2.2 เงินรายได : คาใชจายสําหรับการดําเนินงานภารกิจประจําที่เงินงบประมาณแผนดินจัดสรร
ไวใหไมเพียงพอ
1.2.3 เงินบริหารความเสี่ยง : เปนคาใชจายสําหรับกิจกรรมที่เกิดความเสี่ยง จากเหตุการณที่ไมได
คาดการณไวลวงหนา หรือเกิดจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน หรือภัยธรรมชาติ
1.2.4 เงินเพื่อการพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ : เปนคาใชจายเพื่อ
การศึ ก ษา ค น คว า การวิ จั ย การพั ฒ นา การส ง เสริ ม ความรู การสนั บ สนุ น และการ
ดําเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวของหรือตอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ
และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนไปตามระเบียบ สทอภ. วาดวยเงินเพื่อ
การพัฒนานวัตกรรมอวกาศและการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับ
นวัตกรรมอวกาศ พ.ศ.2556
1.2.5 กองทุนเงินสวัสดิการ : คาใชจาย เพื่อใหเจาหนาที่และลูกจางไดรับสวัสดิการอันควรแกการ
สงเคราะห เปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจสงเสริมความสามัคคี และเพื่อประโยชน
สวนรวมของสํานักงาน
1.3. เงินสํารอง หมายถึง เงินสํารองไวกรณีฉุกเฉิน รอยละ 15 ของงบประมาณรายจายประจําปทั้งหมด
ยกเวนงบประมาณรายจายประจําปในสวนของงบลงทุน และรายจายขั้นต่ําที่จําเปน เพื่อใชจายใน
การบริหารจัดการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสํานักงานใหบรรลุวัตถุประสงค ทั้งนี้การใชจาย
ใหเปนไปตามระเบียบ สทอภ. วาดวยการบริหารจัดการงบประมาณทุกแหลงเงิน พ.ศ.2560
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การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....
1. การจัดทําแผนงาน / โครงการ ใหยึดหลักการ Delivering Value กลาวคือ โครงการตองสงมอบคุณคาและ
ผลประโยชน เพื่อสรางความยั่งยืนตอองคกร และสังคม
2. ผูจัดการโครงการจะตองพิจารณาความเปนไปได และความสอดคลองกับทรัพยากรที่มีอยู ทั้งภารกิจงานใน
ปงบประมาณ ปจจุบันและปงบประมาณกอน งบประมาณ จํานวนบุคลากร รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให
คํานึงถึงโครงการ/กิจกรรมอื่นนอกเหนือจากงบประมาณตาม พ.ร.บ. ที่ไดรับ เชน ภารกิจเรงดวน (Adhoc) ที่
อาจะเกิดขึ้นระหวางป
3. “ทุกโครงการ” จะตองบริหารดวย Project Based Management
3.1. การบริหารและการติดตามงาน ในแตละแผนงาน โครงการ กิจกรรม จะตองระบุกิจ กรรม ผลผลิต
ผลลัพธของโครงการของงานที่จะสงมอบเมื่อสิ้นสุดปงบประมาณอยางชัดเจน และสามารถวัดผลได
และตองเชื่อมโยงกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนแมบทอวกาศแหงชาติ 20 ป แผนแมบทภูมิสารสนเทศแหงชาติ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร สทอภ. รวมถึง โครงการ THEOS-2 โดยจะตองมีการถัวเฉลี่ยน้ําหนักระหวาง
กิจกรรม รวมถึงแนวทางการติดตามโครงการเพื่อใหเกิดการวางแผนและติดตามงานอยางเปนระบบ
3.2. โครงการตองระบุประเด็นความเสี่ยง เพื่อวิเคราะหโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอโครงการ
3.3. ใหมีการวิเคราะหคุณคาเบื้องตนของโครงการ (Pre Value) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบริหารใน
ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณ
3.4. การทําโครงการใหมีการรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของ Stakeholder สําหรับโครงการที่
ทํางานในพื้นที่ค วรจะต องมีการรับ ฟง ความเห็ นจากพื้นที่ หรือเปน ความตอ งการของพื้น ที่เพื่ อ ให
สทอภ. ดําเนินการ โดยจะตองมีเอกสารหรือมติที่ประชุมประกอบการพิจารณา
3.5. การเสนอโครงการตอเนื่อง ใหพิจารณาถึงความคืบหนาในปจจุบัน ผลผลิตที่จะไดรับในปงบประมาณ
และความเชื่อมโยงระหวางป ในกรณีที่เปนโครงการตอเนื่อง
3.6. การจัดสรร Work load ของบุคลากรในโครงการ (ผูจัดการโครงการ 1 คน ตอ 1 โครงการ) โดยแตละ
โครงการตองมีองคประกอบของบุคลากรใน 3 ระดับ ในระบบ S-Curve และ E-Budget ดังนี้
- ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) ทําหนาที่ใหคําปรึกษา แนะวิธีการดําเนินงาน การแกไข
ปญหาของโครงการ
- ผูจัดการโครงการ (Project Manager) ทําหนาที่กํากับและบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานและแผนการใชจายงบประมาณที่กําหนด
- เจาหนาที่โครงการ (Project Team) ทําหนาที่ดําเนินการในแตละกิจกรรมของโครงการ และ
รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคตอผูจัดการโครงการ
3.7. การระบุคาใชจายใหมีการระบุใน 2 สวน ไดแก
- งบประมาณในแตละกิจกรรม (Activity Base Costing)
- คาใชจายแบบแยกหมวดรายจาย (Unit Cost) ภายใตแตละกิจกรรม
นอกจากนี้ ใหพิจ ารณาใหครอบคลุมคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นระหวา งป เพื่อไมใหเกิดการโอน
งบประมาณ ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของการดําเนินงานที่ลาชา
3.8. การจัดทําโครงการ ตองบูรณาการรวมกับภารกิจ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อลดความซ้ําซอนและ
สรางความเชื่อมโยงในการทํางาน
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4.

5.
6.
7.

3.9. ผูจัดการโครงการตองนําเสนอโครงการที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร ผานระบบ Project
Based Management ตอผูบริหารและคณะกรรมการบริหารกอนพิจารณาอนุมัติ
การพิจารณาโครงการจะพิจารณาจากความเหมาะสมและความพรอมของโครงการ ไดแก ความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร สทอภ. ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ และเตรียมรายละเอียดความ
พรอมของการจัดซื้อจัดจาง ไดแก
4.1. ขอกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) ซึ่งตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ TOR กอนเสนอ
โครงการ
4.2. ราคากลาง
4.3. ใบเสนอราคา
4.4. แบบกอสราง และ BOQ (Bill of Quantities)
4.5. ผลการเบิกจา ยงบประมาณ 2562 และ รายการที่คาดวาจะกันเหลื่อมปงบประมาณ (ทั้งแบบมีห นี้
ผูกพัน และไมมีหนี้ผูกพัน)
ทั้งนี้ ตองพรอมดําเนินการภายในวันแรกของปงบประมาณ และลงนามสัญญาใน 1 ไตรมาส โดยหาก
จําเปนตองใชงบประมาณเพื่อเตรียมการตามขอ (4) ใหเสนอขอใชเงินสํารองเพื่อดําเนินงานดังกลาว
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ฯ มุงเนนการใชแหลงเงินตาม พ.ร.บ. เปนอันดับแรก
“กรอบวงเงินนอกงบประมาณ” สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ใหเปนไป
ตามกรอบวงเงินที่คณะทํางานบริหารแผนยุทธศาสตรใหความเห็นชอบ
สําหรับงบประมาณรายจายโครงการ ใหปรับเงินโครงการ รอยละ 15 เพื่อเปนเงินสํารอง ยกเวนงบประมาณ
รายจายประจําปในสวนของงบลงทุน และรายจายขั้นต่ําที่จําเปน ทั้งนี้ หากการดําเนินงานหรือการจัดจาง
วงเงินหลังหักรอยละ 15 ไมเพียงพอ ใหดําเนินการเสนอขอใชเงินสํารองในสัดสวนของตนเองตอ ผสทอภ.
การบริหารภารกิจเฉพาะกิจ (Ad hoc)
การบริหารภารกิจเฉพาะกิจ (Ad hoc) หมายถึง ภารกิจที่ไมไดถูกกําหนดไวในแผนปฏิบัติงานฯ เปน
ภารกิจสําคัญที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการใหไดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลาที่กําหนด เชน เปนภารกิจตาม
คําสั่งนายกรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการแหงชาติ และตามมติคณะกรรมการบริหาร สทอภ.
1.

2.
3.
4.

การเสนอขออนุมัติงบประมาณ เพื่อดําเนินภารกิจเฉพาะกิจ
ใหเ สนอขอใชงบประมาณ ตอ ผสทอภ. เพื่อ อนุมัติงบประมาณจากเงินสํา รอง(เงิน 15%) ซึ่งจะต อ ง
เชื่อมโยงภารกิจเฉพาะกิจ พรอมแนบเอกสาร เชน คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี,มติคณะกรรมการแหงชาติ
เปนตน
การจัดจางเพื่อดําเนินงาน ตามภารกิจเฉพาะกิจ ใหพิจารณา ใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ใหผูรับผิดชอบภารกิจเฉพาะกิจ เสนอขอสั่งการตอคณะกรรมการบริหาร สทอภ. เพื่อทราบ
การรายงานผลการดําเนินงาน ผานระบบ GOC
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รายการงบประมาณที่ใหตั้งไวเปนสวนกลาง และรายการที่ใหตั้งไวที่ สํานัก/ฝายขึ้นตรง
1) รายการงบประมาณที่ใหจัดตั้งไวเปนสวนกลางที่สํานักหรือกลุมงาน ที่เปนผูรับผิดชอบหลัก
เพื่อใหมีการบูรณาการในการจัดตั้งงบประมาณในรายการที่เปนงบประมาณภารกิจพื้นฐาน จึงให สํานัก/
สถาบัน/กลุม ที่ประสงคจะขอใชเงินตามหมวดรายการดังกลาว ใหประสานกับสวนผูรับผิดชอบหลัก รายการ
คาใชจายที่มีผูรับผิดชอบหลัก ไดแก
1.1 รายการ งบประมาณเพื่ อ การ เข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาต า งประเทศตามพั น ธกรณี (สํ า นั ก
ยุทธศาสตร)
1.2 รายการ นําเสนอผลงานวิชาการ (ฝายบริหารวิชาการ/GISTDA Academy)
1.3 รายการ เพื่อการเจรจาธุรกิจ หรือการตลาด (สํานักพัฒนาธุรกิจฯ)
1.4 รายการ งบวิจัยและพัฒนา (ฝายบริหารวิชาการ/GISTDA Academy)
1.5 รายการ คาจางเหมาดานทําความสะอาด , ดานรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ (สํานักบริหาร
กลาง และ สํานักอุทยานฯ)
1.6 รายการ คาจางเหมาดานการบํารุงรักษาครุภัณฑคอมพิวเตอร ระบบและเครือขายตาง ๆ (สํานัก
บริหารกลาง และ สํานักอุทยานฯ)
1.7 รายการ คาเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุ (สํานักบริหารกลาง)
1.8 รายการ คาเชาคอมพิวเตอร และคาเชาเครื่องถายเอกสาร (สํานักบริหารกลาง)
1.9 รายการ งบพัฒนาบุคลากร (สํานักบริหารกลาง)
1.10 รายการคาขอมูลดาวเทียมที่ไมไดรับสัญ ญาณเองสําหรับหนวยงานภาครัฐ มอบหมายให สํานัก
พัฒนาธุรกิจ และเครือขายพันธมิตร (สพธ.) แตงตั้งคณะทํางานหรือคณะกรรมการที่มีหนวยงาน
ผูใชสําคัญ หรือหนวยงานผูใชที่มีศักยภาพรวมเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการ โดยทําหนาที่
กําหนดหลักเกณฑการใหบริการ โดยเนนความโปรงใสเปนสําคัญ
รายการ 1.10-1.14 ใหสํานักบริหารกลางเปนผูรับผิดชอบหลักตั้งงบประมาณ ยกเวน สํานักปฏิบัติการ
ดาวเทียม สํานักพัฒนาและถายทอดองคความรู และ สํานักอุทยานฯ ใหตั้งงบประมาณทีส่ ํานักอุทยานฯ
1.11 รายการ คาซอมแซมครุภัณฑสํานักงาน
1.12 รายการ คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
1.13 รายการ วัสดุสํานักงาน
1.14 รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
1.15 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร
2) รายการงบประมาณที่ สํานัก/ฝายขึ้นตรง จะตองประเมิน และระบุในแผนของสํานัก
2.1 งบประมาณคารับรอง พิธีการ และ คาเบี้ยประชุม ใหสํานัก/ฝายขึ้นตรง ประเมินคาใชจายและระบุ
ในแผนปฏิบัติการของสํานัก
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