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ปฏิทนิประมาณการรายรับและรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

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

กระบวนการ ลาํดับ ว/ด/ป ขันตอน 
การทบทวน 

 
๑ พ.ย.๕๕ 

 
- ทุกส่วนงาน จดัส่งขอ้มูลการปรับฐานกิจกรรม ขา้ราชการ/ 
  ลูกจา้งประจาํ/ พนกังานสถาบนั/ลูกจา้งรายเดือนดว้ยเงินรายได ้  ประจาํปี  
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 ๒ พ.ย.๕๕ - ส่วนแผนงานเวยีนแจง้ใหส่้วนงาน เสนอโครงการเพือขอรับการสนบัสนุน 
  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ตามแบบฟอร์มการเขียน  
  โครงการและแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่ายโดยจดัทาํทงัเงินงบประมาณ- 
  แผน่ดินและเงินรายได ้ จาํแนกโครงการตามภาระงานประจาํและงานตาม 
  ยทุธศาสตร์  

 
 

๓ ต.ค.๕๕- 
   พ.ย.๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ทุกส่วนงานจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

• ทบทวน  เป้าหมาย  กลยทุธ์  ผลผลิต  กิจกรรม  และตวัชีวดัผลสาํเร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพือนาํไปเตรียมการจดัทาํงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

• ทบทวนแผนปฏิบติัการ ๕ ปี  ของสถาบนั  ทีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
สถาบนั  และแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  โดยส่วนแผนงานนาํขอ้มูลไป
จดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี  และแผนปฏิบติัราชการประจาํปีเสนอ
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

• จดัทาํประมาณการรายรับเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

• ปรับปรุงฐานขอ้มูลรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลางทงัเงินงบประมาณ   
แผน่ดินและเงินรายได ้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ใหส้อดคลอ้ง
กบัแผนปฏิบติัการ ๕ ปี 

• จดัทาํโครงการเพือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่ายประกอบ
โครงการ 

การวางแผน ๔ พ.ย. ๕๕ –  
ธ.ค.๕๕ 

 
   

- ส่วนแผนงานร่วมกบัสาํนกังบประมาณ จดัทาํประมาณการรายจ่ายประจาํขนัตาํที  
  จาํเป็นใหส้อดคลอ้งกบัฐานขอ้มูลรายจ่ายล่วงหนา้ระยะปานกลาง 
- ส่วนแผนงานร่วมกบัสาํนกังบประมาณ  ปรับปรุงฐานขอ้มูลงบประมาณรายจ่าย 
  ล่วงหนา้ระยะปานกลาง  ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัการ ๕ ปี 
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กระบวนการ ลาํดับ ว/ด/ป ขันตอน 
   - ส่วนแผนงานร่วมกบัสาํนกังบประมาณจดัทาํขอ้เสนองบประมาณรายจ่าย 

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เบืองตน้  ประกอบดว้ย รายจ่ายประจาํขนัตาํ  
  ทีจาํเป็น  รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั  ภารกิจพนืฐาน  และภารกิจยทุธศาสตร์ต่อเนือง 

 ๕ ๑๗ ต.ค.๕๕ - เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ พิจารณากาํหนด 
   หลกัเกณฑใ์นการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของสถาบนัฯ  ประจาํปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๖ 
 

 

๒๒ ต.ค.๕๕ 
 

 

- ส่วนแผนงานเวยีนแจง้หลกัเกณฑใ์นการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหทุ้กส่วนงาน เพือใชป้ระกอบการจดัทาํคาํขอ 
  งบประมาณ  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ๗ 
 

๒๙ ต.ค.๕๕ - ทุกส่วนงานจดัส่งแบบที ๔ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ใหส่้วนแผนงาน สรุปเสนอ  
   คณะกรรมการพิจารณาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  พิจารณา   

 ๘ 
 

๑๕ พ.ย.๕๕ - ส่วนงาน/ส่วน  จดัส่งประมาณการรายรับเงินรายได ้ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  
  ๒๕๕๗ ใหส่้วนแผนงานตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกตอ้ง 

 ๙ ๑๖ พ.ย.๕๕ 
 
 
๑๙ พ.ย.๕๕ 

 

- ส่วนแผนงาน จดัทาํสรุปการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ประจาํปีงบประมาณ    
   ๒๕๕๗  เสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภณัฑค์อมพวิเตอร์เพือทราบและเพือ 
   พิจารณา  กรณีการจดัหาครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
- ส่วนงาน/ส่วน  จดัส่งโครงการเพือขอรับการสนบัสนุนงบประมาณรายจ่าย  
  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  พร้อมแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่าย 
  ประกอบโครงการ   

 ๑๐  ๑๙ พ.ย.    
 ๕๕ –  ๙  
 ธ.ค.๕๕  

- ส่วนแผนงานรวบรวมและตรวจสอบโครงการ เพือนาํเสนอคณะกรรมการ 
  การเงินและทรัพยสิ์น  พิจารณากลนักรองโครงการและวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายทีเสนอ  
  ขอรับการจดัสรรงบประมาณทีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์กระทรวง   ยทุธศาสตร์  
  การจดัสรรงบประมาณ   แผนการบริหารราชการแผน่ดิน    แผนปฏิบติัการ ๕ ปี    
  แผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ส่วนแผนงานเตรียมการจดัทาํคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  
  ๒๕๕๗ ใหส้อดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ๔ ปี  และแผนปฏิบติัการประจาํปี 
- ส่วนแผนงานจดัส่งโครงการใหทุ้กส่วนงานปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
  ของคณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น 
 
 
 
 



D:\งบประมาณ 56\ปฏิทินงบประมาณ 2557.doc 

กระบวนการ ลาํดับ ว/ด/ป ขันตอน 
การจดัทาํ 
คาํขอ 

 

๑๑      ม.ค.๕๖- 
 

-  ส่วนแผนงานจดัทาํ 

• เป้าหมายการใหบ้ริการ/กลยทุธ์/ผลผลิต/ตวัชีวดัและกิจกรรม ประมาณการ  
ค่าใชจ่้ายรวมของสถาบนัทีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การจดัสรร 
งบประมาณ   แผนการบริหารราชการแผน่ดิน   แผนปฏิบติัการ ๕ ปี 
และแผนปฏิบติัการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 ๑๒ 
 

 
 
๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
๑๔ 

 ม.ค.๕๖ - 
ก.พ.๕๖ 

 
 
    ก.พ.๕๖ -    
    พ.ค.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม.ย.๕๖ 

 
 
 
 

 เม.ย.๕๖ - 
   พ.ค.๕๖ 

- ส่วนแผนงานจดัทาํรายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  
  พ.ศ. ๒๕๕๗  แผนปฏิบติังาน  และแผนการใชจ่้ายงบประมาณทีรอง-   
 นายกรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบและจดัส่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการการ-  
  อุดมศึกษา และสาํนกังบประมาณ 
- สาํนกังบประมาณพจิารณาและจดัทาํรายละเอียดคาํของบประมาณรายจ่าย 
  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  พร้อมหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงงบประมาณ 
  รายจ่ายประจาํปี นาํเสนอคณะรัฐมนตรี  เพือใหค้วามเห็นชอบ 
- คณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พร้อมหลกัเกณฑก์ารปรับปรุงงบประมาณ ฯ มอบ 
   นโยบายใหส่้วนราชการพจิารณาปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น พิจารณาปรับปรุงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   โดยส่วนแผนงานจดัทาํและจดัส่งสาํนกั- 
   งบประมาณ เพือพิจารณาและนาํเสนอคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบ    
   สาํนกังบประมาณจดัพิมพร่์าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   
   พ.ศ. ๒๕๕๗  และเอกสารงบประมาณ 
- ส่วนแผนงานแจง้กรอบวงเงินงบประมาณทีไดรั้บเบืองตน้ใหทุ้กส่วนงานจดัทาํ 
  แผนปฏิบติัการประจาํปี  แผนการใชจ่้ายงบประมาณ  และแผนการจดัซือจดั 
  จา้งตามกรอบวงเงินงบประมาณทีไดรั้บเบืองตน้   เพือเตรียมชีแจงงบประมาณ 
  รายจ่ายประจาํปีต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณ 
  รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ส่วนงาน จดัทาํประมาณการรายรับและรายจ่ายของส่วนงาน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   พร้อมจดัส่งใหส่้วนแผนงาน  ตรวจสอบและจดัทาํ
สรุปภาพรวมทงัสถาบนั  เพือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลนักรอง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และคณะกรรมการการเงิน
และทรัพยสิ์นพิจารณา 
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กระบวนการ ลาํดับ ว/ด/ป ขันตอน 
การอนุมติั 

 
๑๕ พ.ค.-ก.ย.๕๖ -  คณะอนุกรรมการพิจารณากลนักรองงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น คณะอนุกรรมการสภาสถาบนั
เพือพิจารณาดา้นการเงินและทรัพยสิ์นสถาบนั และสภาสถาบนั พิจารณาอนุมติั
ประมาณการรายรับและรายจ่ายสถาบนั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-  สภาผูแ้ทนราษฎรพิจารณาในวาระที ๑-๓  เงินงบประมาณแผน่ดิน 
- วฒิุสภาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเงินงบประมาณแผน่ดิน 
- ทูลเกลา้ ฯ ถวายเพือประกาศใชบ้งัคบัเป็นกฎหมายต่อไป 
 

 
 

สิงหาคม ๒๕๕๕ 
ภารกิจด้านแผนงบประมาณ 

 ส่วนแผนงาน  
 


