
ข้อ o18 

การบริหารงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปขีอง บมจ. กสท โทรคมนาคม 

การจัดท างบประมาณประจ าปีของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มิได้ใช้
งบประมาณจากภาครัฐ จึงมีรูปแบบการจัดท า บริหาร ติดตาม แตกต่างจากรูปแบบของภาครัฐ  โ ด ย ก า ร จั ด ท า
งบประมาณของ บมจ. กสท โทรคมนาคม แบ่งเป็น   

1. งบประมาณท าการ
2. งบประมาณลงทุน

2.1  งบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติ   
  -  งบลงทุนรายปี  
  -  งบลงทุนที่จัดท าเป็นแผนระยะยาว 

2.2 งบลงทุนที่จัดท าเป็นโครงการ 

1. งบประมาณท าการ    มีวิธีด าเนินการ ดังนี้
1. การจัดท างบประมาณท าการประจ าปี   บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาตามภารกิจและสอดคล้อง

กับแผนธุรกิจขององค์กร ได้น าปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ คนร.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายและแผนดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้น าปัจจัยแวดล้อมด้านภาวการณ์แข่งขันในตลาด
โทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ.กสท โทรคมนาคม 
พิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสมและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นส าคัญ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล
ประกอบการจัดท าประมาณการทางการเงินในแผนธุรกิจ และเม่ือแผนธุรกิจได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม  จะใช้กรอบแผนธุรกิจเป็นกรอบงบประมาณท าการประจ าปี 

2. การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณท าการประจ าปี    บมจ. กสท โทรคมนาคม   ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติ
งบประมาณท าการ เพ่ือให้การบริหารงบประมาณท าการ  ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  ให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติประจ าปี โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณได้ตามกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ หากมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือก่อให้เกิดรายได้แต่ไม่มีงบประมาณรองรับ  จะต้องน าเสนอรองกรรมการผู้การใหญ่
ตามสายงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ คณะกรรมการ บมจ. กสท โทรคมนาคม  เพ่ืออนุมัติงบประมาณก่อนการ
ด าเนินการ  

3. การติดตามและรายงานผู้บริหาร   โดยมีการรายงานเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน ดังนี้

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 (o18) – งบประมาณท าการ (ภาพรวม) 
งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563) 

      หน่วย:ล้านบาท 

รายการ 
แผนยุทธศาสตร์ 

ปี 2563 
ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

ต่อแผนยุทธศาสตร์ (ม.ค. – มี.ค.63) 

งบประมาณรายได ้ 39,650.62 9,660.17 24.36% 

งบประมาณรายจ่าย 39,151.97 9,216.06 23.54% 

ก าไร (ขาดทุน)  ก่อนหักภาษ ี 498.65 444.11 89.06% 

ภาษีเงินได้นติิบุคคล 99.73 109.87 110.17% 

ประมาณการก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 398.92 334.24 83.79% 
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ประจําป 2563



 

รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 (o18) – งบประมาณท าการ (แยกตามสายงาน)                             
งวด 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2563) 

                                                                                                                                                              หนว่ย : ล้านบาท 

สายงาน 
งบจัดสรร รายจ่ายจริง 

 
งบประมาณ 

คงเหลือ 

เปอร์เซ็นต์        
การใช้จ่าย 

ปี 2563 (ม.ีค.63)  ต่องบจัดสรร 

ตส. 0.21 0.00 0.21 0.00% 
ขึ้นตรงกรรมการผู้จัดการใหญ ่ 2.35 0.49 1.86 20.85% 
สายงานอ านวยการและกฎหมาย 607.38 238.88 368.50 39.33% 
สายงานกลยุทธ์องค์กร 26.13 1.25 24.88 4.78% 
สายงานการตลาดและบริการ  (ต) 969.13 350.05 619.08 36.12% 
สายงานธุรกิจดิจิทัล  429.02 138.19 290.83 32.21% 
สายงานปฏิบตัิการ 1,403.84 430.55 973.29 30.67% 
สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย 4,422.74 2,195.64 2,227.10 49.64% 
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 126.77 44.58 82.19 35.17% 
สายงานการเงิน 14,157.44 4,683.53 9,473.91 33.08% 
สายงานทรัพยากรบุคคล 5,158.78 1,178.64 3,980.14 22.85% 
รวมท้ังสิ้น 27,303.79 9,261.80 18,041.99 33.92% 

  *  รายจา่ยจริง 9,261.80 ลา้นบาท เป็นข้อมูลจากในระบบ ERP : BG สถานะวันที่ 9 เมษายน 2563 
 
 

2. งบประมาณลงทุน 
การจัดท างบประมาณลงทุนประจ าปี     บมจ. กสท โทรคมนาคม พิจารณาตามภารกิจและสอดคล้อง 

กับแผนธุรกิจขององค์กร ได้น าปัจจัยจากนโยบายรัฐบาล (มติ คนร.) ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ นโยบายและแผนดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงต้นสังกัด นอกจากนี้ยังได้น าปัจจัยแวดล้อมด้านภาวการณ์แข่งขันในตลาด
โทรคมนาคม และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ บมจ.กสท โทรคมนาคม  
พิจารณาความจ าเป็นเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินธุรกิจขององค์กร   มุ่งเน้นการลงทุนที่ก่อให้เกิด
รายได้และลดการลงทุนที่มีลักษณะไม่ก่อให้เกิดรายได้  ค านึงถึงความสามารถในการด าเนินการ  ให้มีการจัดท า
ประมาณการรายได้และข้อมูลการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุน 

 ส าหรับการจัดท างบประมาณลงทุนที่เป็นโครงการและแผนงานระยะยาว มีการจัดท าข้อมูล วิเคราะห์ 
ผลตอบแทนความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงพิจารณาความจ าเป็นเหมาะสม และความสอดคล้องกับทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ ตลอดจนตรวจสอบข้อมูลความพร้อมและขีดความสามารถในการด าเนินงานอย่างรอบคอบ 

    ทั้งนี้ บมจ. กสท โทรคมนาคม มีการควบคุมบริหารจัดการงบประมาณ โดยการจัดท าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณประจ าปี ส าหรับปี 2563 นั้น มีรายละเอียดข้อมูลงบประมาณตามรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี (ข้อ o18)    รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 3 เดือน (ข้อ o19)  รายงานผล
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (ข้อ o20)     โดย บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง  
www.cattelecom.com   ตามโครงการ ITA ประจ าปี พ.ศ.2563 

      การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2563  หลังจากท่ี บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้รับอนุมัติ  
งบประมาณแล้ว จะให้หน่วยงานระดับฝ่ายและส านักงานเขต ท าการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยการก าหนด 
การเบิกจ่ายเป็นรายการของงบประมาณงบลงทุนเป็นรายเดือน เพ่ือด าเนินการติดตาม เร่งรัด ประเมินผลและใช้เป็น
ตัวชี้วัดการประเมินผล KPIs ของหน่วยงาน  และมีการติดตามผลการเบิกจ่ายจริงเปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่าย  
โดยมีการรายงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค เพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี    
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