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ปฏิทินประมาณการรายรับและรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

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

 
กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ข้ันตอน 
การทบทวน ๑ ต.ค.๕๖ - ส่วนแผนงานเวียนแจ้งให้ส่วนงาน เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามแบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่าย   
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปกติ และแบบฟอร์มการเขียนโครงการยุทธศาสตร์ 
(ฉบับใหม่) ท้ังเงินงบประมาณแผ่นดินและเงนิรายได้     

 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๓ 
 
 
 
 
 
 
๔ 

ต.ค.๕๖- 
   พ.ย.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

พ.ย.๕๖- 
   ธ.ค.๕๖ 
 

 
 

 
 

ธ.ค.๕๖- 
ก.พ.๕๗ 

- ทุกส่วนงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 ทบทวน  เป้าหมาย  กลยุทธ์  ผลผลิต  กิจกรรม  และตัวชี้วัดผลสําเร็จใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือนําไปเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ทบทวนแผนปฏิบัติการ ๕ ปี  ของสถาบัน  ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
สถาบัน  และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  โดยส่วนแผนงานนําข้อมูลไป
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีเสนอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

 จัดทําประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ปรับปรุงฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางทัง้เงินงบประมาณ   

แผ่นดินและเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้สอดคลอ้งกับ
แผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 จัดทําคําขอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

- ส่วนแผนงานร่วมกับสํานักงบประมาณ จัดทําประมาณการรายจ่ายประจําขั้นตํ่า 
ท่ีจําเป็นให้สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 
- ส่วนแผนงานร่วมกับสํานักงบประมาณ  ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่าย 
ล่วงหน้าระยะปานกลาง  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 
- ส่วนแผนงานร่วมกับสํานักงบประมาณจัดทําข้อเสนองบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เบ้ืองต้น  ประกอบด้วย รายจ่ายประจําขั้นตํ่า  
  ท่ีจําเป็น  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ภารกิจพ้ืนฐาน  และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเน่ือง 
- ทุกส่วนงาน จัดส่งข้อมูลการปรับฐานกิจกรรม ข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา/ 
พนักงานสถาบัน/ลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
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กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ข้ันตอน 
การวางแผน ๕ ต.ค.พ.ย.๕๖ 

๑๒ ก.ย. ๕๖ 
๑๓ ก.ย.๕๖- 
๖ ต.ค.๕๖ 
๗ ต.ค.๕๖ 

 
 
 
๓๐ ต.ค. ๕๖ 

 
๑ พ.ย.๕๖- 
๓๐ พ.ย.๕๖ 

 การจัดทําแผนความต้องการงบลงทุนเบ้ืองต้น 
- ส่วนแผนงานช้ีแจงการจัดทาํแผนงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ส่วนงานจัดทําและวิเคราะห์ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบ้ืองต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ส่วนงานจัดสง่แผนความต้องการงบลงทุนสําหรับรายการส่ิงก่อสร้างท่ีผูกพัน
งบประมาณ เพ่ือสรุปนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน 
คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สนิสถาบัน และ
สภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติ 
- ส่วนงานจัดสง่แผนความต้องการงบลงทุนสําหรับรายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างปีเดียว  
- ส่วนแผนงานสรปุความต้องการแผนงบลงทุนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือสรุปนําเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พิจารณา เพ่ือจัดทําแผนความต้องการงบลงทนุภาพรวม
สถาบัน (รวมการบันทึกในระบบ e-budgeting) 

 ๖ ๑๐ ต.ค.๕๖ - เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๗ 
 

 

๑๑ ต.ค.๕๖ 
 
 

- ส่วนแผนงานเวียนแจ้งหลักเกณฑ์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้ทุกส่วนงานใช้ประกอบการจัดทําคําขอ 
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๘ 
 
๙ 

๑๔ ต.ค.๕๖ 
 

๔ พ.ย.๕๖ 
 

- ทุกส่วนงานจัดส่งแบบที่ ๔ ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือส่วนแผนงานจะได้สรุปเสนอ  
คณะกรรมการพิจารณาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
- ส่วนงาน/ส่วน  จัดส่งรายละเอียดคําขอเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  รวมท้ังโครงการยุทธศาสตร์ 

 ๑๐ 
 

๑๑ พ.ย.๕๖ - ส่วนงาน/ส่วน  จัดส่งประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๘  เพ่ือส่วนแผนงานตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้อง 

 ๑๑ ๑๖ พ.ย.๕๖ - ส่วนแผนงาน สรุปการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘  เสนอคณะกรรมการพิจารณาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์เพ่ือทราบและเพ่ือ 
พิจารณา  กรณีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

  ๑๒ ๑๙ พ.ย.
๕๖–๙ ธ.ค.
๕๖ 

- ส่วนแผนงานตรวจสอบรายละเอียด และสรุปวงเงินคําขอเพ่ือนําเสนอ 
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีฯ พิจารณา
กลั่นกรองโครงการและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ีเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  กระทรวง   ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติการ ๕ ปี  แผนปฏิบัติการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ส่วนแผนงานเตรียมการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
  ๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ๔ ปี  และแผนปฏิบัติการประจําปี 
- ส่วนแผนงานจัดส่งโครงการยุทธศาสตร์ใหทุ้กส่วนงานปรบัปรุงแก้ไขตาม 
  ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณางบประมาณรายจ่ายฯ  
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กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ข้ันตอน 
การจัดทํา 
คําขอ 

 

๑๓      ม.ค.๕๗- 
 

-  ส่วนแผนงานจัดทํา เป้าหมายการให้บริการ/กลยุทธ์/ผลผลิต/ตัวช้ีวัดและกจิกรรม 
ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวมของสถาบันท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ   แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   แผนปฏิบัติการ ๕ ปี 
และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๑๔ 
 

 
 
๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๑๖ 

 
 
 

๑๗ 
 
 
 
 

๑๘ 
 

 ม.ค.๕๗ - 
ก.พ.๕๗ 

 
 
    ก.พ.๕๗ -   
    พ.ค.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เม.ย.๕๗ 
 
 

 
 เม.ย.๕๗ - 

   พ.ค.๕๗ 
 
 
 
๒๐ พ.ค.๕๗ 

- ส่วนแผนงานจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘  แผนปฏิบัติงาน  และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่รองนายกรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
สํานักงบประมาณ 
- สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจ่าย 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  นําเสนอคณะรัฐมนตรี   
- คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
- รองนายกรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมแจ้ง 
สํานักงบประมาณมอบนโยบายให้ส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีฯ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงงบประมาณ ฯ   
-  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  พิจารณาปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘   โดยส่วนแผนงานจัดทําและจัดสง่สาํนักงบประมาณ เพ่ือพิจารณา และแจ้ง
คณะกรรมการการเงินและทรพัย์สินเพ่ือทราบวงเงินคําของบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
- สํานักงบประมาณนําเสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ   สํานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่าง 
พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และเอกสาร
งบประมาณ 
- ส่วนแผนงานแจ้งกรอบวงเงนิงบประมาณที่ได้รับเบ้ืองต้นให้ทุกส่วนงานจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  และแผนการจัดซ้ือจัด 
จ้างตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับเบ้ืองต้น   เพ่ือเตรียมช้ีแจงงบประมาณ 
รายจ่ายประจาํปีต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ส่วนงาน จัดทําประมาณการรายรับและรายจ่ายของส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘   พร้อมจัดส่งให้ส่วนแผนงาน  ตรวจสอบและจัดทําสรุปภาพรวมทั้ง
สถาบัน  เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
พิจารณา 
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กระบวนการ ลําดับ ว/ด/ป ข้ันตอน 
การอนุมัติ 

 
๑๙ พ.ค.-ก.ย.๕๗ -  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการการเงินและทรพัย์สิน คณะอนุกรรมการสภาสถาบัน
เพ่ือพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สินสถาบัน และสภาสถาบัน พิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายรับและรายจ่ายสถาบัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-  สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระท่ี ๑-๓  เงินงบประมาณแผ่นดิน 
- วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเงินงบประมาณแผ่นดิน 
- ทูลเกล้า ฯ ถวายเพ่ือประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
 

 
 

ตุลาคม  ๒๕๕๖ 
ภารกิจด้านแผนงบประมาณ 

 ส่วนแผนงาน  
 


