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ปฏิทินประมาณการรายรับและรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

********************** 
 

กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ขั้นตอน 
การทบทวน 

 
๑ พ.ย.๕๔ 

 
- ทุกสวนงาน จัดสงขอมูลการปรับฐานกิจกรรม ขาราชการ/ 
  ลูกจางประจาํ/ พนักงานสถาบัน/ลูกจางรายเดือนดวยเงินรายได   ประจําป  
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

 ๒ พ.ย.๕๔ - สวนแผนงานเวยีนแจงใหสวนงาน เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน 
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ตามแบบฟอรมการเขียน  
  โครงการและแบบฟอรมรายละเอียดงบรายจายโดยจดัทําทั้งเงินงบประมาณ- 
  แผนดินและเงินรายได  จําแนกโครงการตามภาระงานประจําและงานตาม 
  ยุทธศาสตร  

 
 

๓ ต.ค.๕๔- 
   พ.ย.๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ทุกสวนงานจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

• ทบทวน  เปาหมาย  กลยุทธ  ผลผลิต  กิจกรรม  และตัวช้ีวัดผลสําเร็จใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อนําไปเตรยีมการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

• ทบทวนแผนปฏิบัติการ ๕ ป  ของสถาบัน  ที่สอดคลองกบัแผนกลยทุธ
สถาบัน  และแผนการบริหารราชการแผนดิน  โดยสวนแผนงานนําขอมูลไป
จัดทําแผนปฏบิัติราชการ ๔ ป  และแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธกิาร 

• จัดทําประมาณการรายรับเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

• ปรับปรุงฐานขอมูลรายจายลวงหนาระยะปานกลางทั้งเงนิงบประมาณ   
แผนดินและเงนิรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ใหสอดคลองกบั
แผนปฏิบัติการ ๕ ป 

• จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  พรอมแบบฟอรมรายละเอียดงบรายจายประกอบ
โครงการ 

การวางแผน ๔ พ.ย. ๕๔ –  
ธ.ค.๕๔ 

 
   

- สวนแผนงานรวมกับสํานกังบประมาณ จัดทําประมาณการรายจายประจําขั้นต่ําที ่ 
  จําเปนใหสอดคลองกับฐานขอมูลรายจายลวงหนาระยะปานกลาง 
- สวนแผนงานรวมกับสํานกังบประมาณ  ปรับปรุงฐานขอมูลงบประมาณรายจาย 
  ลวงหนาระยะปานกลาง  ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ ๕ ป 
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กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ขั้นตอน 
   - สวนแผนงานรวมกับสํานกังบประมาณจัดทําขอเสนองบประมาณรายจาย 

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เบื้องตน  ประกอบดวย รายจายประจําขั้นต่ํา  
  ที่จําเปน  รายจายตามขอผูกพัน  ภารกจิพืน้ฐาน  และภารกิจยุทธศาสตรตอเนื่อง 

 ๕ ๒๓ พ.ย.๕๔ - เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภณัฑคอมพวิเตอร พิจารณากาํหนด 
   หลักเกณฑในการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรของสถาบันฯ  ประจําปงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๖ 
 

 

๒๔ พ.ย.๕๔ 
 

 

- สวนแผนงานเวยีนแจงหลักเกณฑในการจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอร ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใหทุกสวนงาน เพื่อใชประกอบการจัดทําคําขอ 
  งบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๗ 
 

๒๕ พ.ย.๕๔ - ทุกสวนงานจัดสงแบบที่ ๔ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ใหสวนแผนงาน สรุปเสนอ  
   คณะกรรมการพิจารณาครภุัณฑคอมพิวเตอร  พิจารณา   

 ๘ 
 

๒๘ พ.ย.๕๔ - สวนงาน/สวน  จัดสงประมาณการรายรบัเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
  ๒๕๕๖ ใหสวนแผนงานตรวจสอบและวเิคราะหความถูกตอง 

 ๙ ๒๙ พ.ย.๕๔ 
 
 

 

- สวนแผนงาน จัดทําสรุปการจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอรประจําปงบประมาณ    
   ๒๕๕๖  เสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑคอมพวิเตอรเพื่อทราบและเพื่อ 
   พิจารณา  กรณีการจดัหาครภุัณฑคอมพิวเตอรไมเปนไปตามหลักเกณฑ 
- สวนงาน/สวน  จัดสงโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  พรอมแบบฟอรมรายละเอียดงบรายจาย 
  ประกอบโครงการ   

 ๑๐  ๒๙ พ.ย.    
 ๕๔ –  ๙  
 ธ.ค.๕๔  

- สวนแผนงานรวบรวมและตรวจสอบโครงการ เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ 
  การเงินและทรัพยสิน  พิจารณากลั่นกรองโครงการและวิเคราะหคาใชจายที่เสนอ  
  ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับยุทธศาสตรกระทรวง   ยทุธศาสตร  
  การจัดสรรงบประมาณ   แผนการบริหารราชการแผนดนิ    แผนปฏิบตัิการ ๕ ป    
  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- สวนแผนงานเตรียมการจดัทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
  ๒๕๕๖ ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ๔ ป  และแผนปฏิบัติการประจําป 
- สวนแผนงานจัดสงโครงการใหทุกสวนงานปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน 
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กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ขั้นตอน 
การจัดทํา 
คําขอ 

 

๑๑      ม.ค.๕๕- 
 

-  สวนแผนงานจัดทํา 

• เปาหมายการใหบริการ/กลยทุธ/ผลผลิต/ตัวช้ีวดัและกิจกรรม ประมาณการ  
คาใชจายรวมของสถาบันที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรร 
งบประมาณ   แผนการบริหารราชการแผนดิน   แผนปฏบิัติการ ๕ ป 
และแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ๑๒ 
 

 
 
๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑๔ 

 ม.ค.๕๕ - 
ก.พ.๕๕ 

 
 
    ก.พ.๕๕ -    
    พ.ค.๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม.ย.๕๕ 

 
 
 
 

 เม.ย.๕๕ - 
   พ.ค.๕๕ 

- สวนแผนงานจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๖  แผนปฏิบัติงาน  และแผนการใชจายงบประมาณที่รอง-   
 นายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการ-  
  อุดมศึกษา และสํานักงบประมาณ 
- สํานักงบประมาณพจิารณาและจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจาย 
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  พรอมหลักเกณฑการปรับปรุงงบประมาณ 
  รายจายประจาํป นําเสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อใหความเหน็ชอบ 
- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรายละเอยีดงบประมาณรายจายประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ พรอมหลักเกณฑการปรับปรุงงบประมาณ ฯ มอบ 
   นโยบายใหสวนราชการพจิารณาปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําป 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน พิจารณาปรับปรุงงบประมาณรายจาย  
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   โดยสวนแผนงานจัดทําและจัดสงสํานัก- 
   งบประมาณ เพื่อพิจารณาและนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ    
   สํานักงบประมาณจัดพิมพราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
   พ.ศ. ๒๕๕๖  และเอกสารงบประมาณ 
- สวนแผนงานแจงกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับเบื้องตนใหทกุสวนงานจัดทํา 
  แผนปฏิบัติการประจําป  แผนการใชจายงบประมาณ  และแผนการจดัซื้อจัด 
  จางตามกรอบวงเงินงบประมาณทีไ่ดรับเบื้องตน   เพื่อเตรียมชี้แจงงบประมาณ 
  รายจายประจาํปตอคณะกรรมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ 
  รายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- สวนงาน จัดทําประมาณการรายรับและรายจายของสวนงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   พรอมจัดสงใหสวนแผนงาน  ตรวจสอบและจัดทํา
สรุปภาพรวมทั้งสถาบัน  เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสินพิจารณา 
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กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ขั้นตอน 
การอนุมัต ิ

 
๑๕ พ.ค.-ก.ย.

๕๕ 
-  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน
เพื่อพิจารณาดานการเงินและทรัพยสินสถาบัน และสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายรับและรายจายสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
-  สภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๑-๓  เงินงบประมาณแผนดิน 
- วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบเงินงบประมาณแผนดนิ 
- ทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป 
 

 
 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ภารกิจดานแผนงบประมาณ 

 สวนแผนงาน  
 


