
ตารางการปฏบิัติงานขั้นตอนการจัดทําคําของบประมาณรายจ่าย 
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส่วนงานวิชาการ(วิทยาลัย) 
 
 

วัน/เดือน/ปี รายการ จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน 
 

๗ ต.ค.๕๖ 
 

๑๔ ต.ค.๕๖ 
 
 

๓๐ ต.ค.๕๖ 

๑. งบประมาณแผ่นดิน 
- จัดส่งแผนงบลงทุนรายการค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้างรายการ
ผูกพัน 

- จัดส่งสรุปรายการคอมพิวเตอร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ (แบบที่ ๔) เพ่ือสรุปนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ของสถาบันพิจารณา 

- จัดส่งแผนงบลงทุนรายการคา่ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างปี
เดียว 

     ส่วนแผนงาน 

๔ พ.ย.๕๖ 
 
 
 
 

- จัดส่งรายละเอียดทุกงบรายจ่าย [ยกเว้นงบบุคลากร 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรในงบเงินอุดหนุน งบดําเนินงานเพ่ือการ
บริหาร วัสดุการศึกษา ส่วนกลางจะดําเนินการให้ใน
ภาพรวมทั้งสถาบัน สําหรับงบดําเนินงานท่ีเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับค่าจ้างเหมาบริการ ทําความสะอาด รักษาความ
ปลอดภัย ดูแลสวนหย่อม กําจัดปลวกและกาํจัดขยะให้
จัดทํารายละเอียดทุกรายการโดยแจงตัวคณูให้ชัดเจน 
 (ใช้ตามที่ทําสัญญาจริง)]  

 

 
๑๑ พ.ย.๕๖ 

   ๒. เงนิรายได้ 
- ตรวจและประสานการจัดทําประมาณการรายรับเงินรายได้  

ทุกประเภทตามแบบ F๔-P-วง-๐๐๓ แก้ไขคร้ังที่ ๑ และ
รายรับประเภทท่ี ๑  ตามแบบฟอร์ม  F๑-P-วง-๐๐๒ ถึง  
F๑๒-P-วง-๐๐๒ โดยการคํานวณประมาณการรายรับ 
เงินรายได้ประเภทที่ ๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้ข้อมูลแผนการรับนักศึกษาที่
ส่ วนงานไ ด้แ จ้ งปรับแผนและอยู่ ร ะห ว่ างนํ า เสนอ 
สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ  และข้อมูลนักศึกษารับจริง  
นักศึกษาทั้งหมด   ผู้สําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี 
๑/๒๕๕๖ (ณ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๖)  
 
 
 

 
ส่วนแผนงานกับวิทยาลัย 

 
 



 
วัน/เดือน/ปี รายการ จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน 
๑๖ ธ.ค.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ พ.ค.๕๗ 
 

- จัดส่งข้อมูลการกําหนดอัตราการจัดสรรงบประมาณ 
ในแต่ละด้านตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณประจําปีสถาบันฯ พ.ศ. 
๒๕๕๖ ข้อ ๖ และข้อ ๖ .๓ .๑ .๓ ข้อย่อย (๓ .๔) ตาม
แบบฟอร์ม F๒๓-W-วง-๐๐๒   เพ่ือจะนําข้อมูลไปจัดทํา
กรอบวงเงินประมาณการรายจ่ายเงินรายได้เบ้ืองต้น และ
จะใช้ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่ายจากฐานข้อมูลการจัดทํา
ประมาณการรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นแนวทางในการต้ังงบประมาณรายจ่าย โดยจําแนกตาม
ผลผลิต แผนงาน/งาน/กิจกรรม/ กองทุน/งบรายจ่าย  ใน
แบบฟอร์ม F๓-P-วง-๐๐๓ แก้ไขครั้งท่ี ๑  และ F๕-P-วง-
๐๐๓  แก้ไขครั้งที่ ๑  เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจํา
ส่วนงานพิจารณา 

- จัดส่งประมาณการรายรับและรายจ่ายเงินรายได้  ตาม
แบบฟอร์ม F๓-P-วง-๐๐๓ แก้ไขครั้งท่ี ๑  และ F๕-P-วง-
๐๐๓  แก้ไขครั้งที่ ๑  โดยเสนอคณบดีให้ความเห็นชอบ 
ก่อนจัดส่งส่วนแผนงานเพ่ือจัดทําสรุปภาพรวมทั้งสถาบัน 

ส่วนแผนงานกับวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนแผนงาน 

 
 

๔ พ.ย.๕๖ 
 
 
 
 
 

๑๑ ธ.ค.๕๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๓ .  ข้อมูลประกอบการจัดทําประมาณการรายจ่าย 
       ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้   
๓.๑ การเขียนโครงการยุทธศาสตร์เงินงบประมาณแผ่นดิน

และเงินรายได้ให้เขียนตามแบบฟอร์มการเขียน
โครงการยุทธศาสตร์(ฉบับใหม่) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (จัดทําเฉพาะโครงการยุทธศาสตร์ที่สนอง
นโยบายรัฐบาล แผนกลยุทธ์สถาบันและแผนกลยุทธ์
ของส่วนงานเท่านั้น)  

๓.๒ จัดเรียงลําดับความสําคัญรายการครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างเงินงบประมาณแผ่นดิน  ตามแบบฟอร์ม
เรียงลําดับความสําคัญฯ  โดยการจัดเรียงลําดับ
ความสําคัญให้คํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการ 
ใช้งานเพ่ือทดแทนของเดิม  สอดคล้องนโยบายรัฐบาล  
และเพ่ิมเป้าหมายใหม่ 

๓.๓ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ  งานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ให้สรุปรายช่ือและแนบรายละเอียดโครงการตาม
กิจกรรมท่ีต้ังงบประมาณไว้ 
  

 
 

ส่วนแผนงาน 
 
 
 
 
 

ส่วนแผนงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
วัน/เดือน/ปี รายการ จัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน 
๑๑ พ.ย.๕๖ 

 
 

๓๐ พ.ค.๕๗ 
 
 
 
 
 

 
หลังวันท่ีแจ้ง
จัดสรรแล้ว 

 
๓๐ พ.ค.๕๗ 

 
 
 

 
๑๐ ก.พ.๕๗  

- งบประมาณแผ่นดินส่งรายละเอียดโครงการฯ 
(สําหรับแบบฟอร์ม F๑-P-วต-๐๐๓  แก้ไขคร้ังท่ี ๕ 
ส่งภายหลังการจัดสรรงบประมาณแล้ว)  

- เงินรายได้ส่งรายช่ือโครงการตามแบบฟอร์ม F๑-P-
วต-๐๐๓  แก้ไขคร้ังที่ ๕   

๓.๔ งานวิจัย  
๑) งบประมาณแผ่นดนิ  
- สรุปรายช่ือโครงการวิจัย ส่วนแผนงานจะใช้ข้อมูล

จากส่วนบริหารวิชาการและวิจัยท่ีจัดส่งให้
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติพิจารณา (วช.)  

- แผนจัดซ้ือจัดจ้างรายการค่าครุภัณฑใ์นโครงการวิจัย
จัดส่งหลงัจากได้รับแจ้งวงเงนิจัดสรรเรียบร้อยแล้ว   

๒) เงินรายได้ 
- สรุปรายช่ือโครงการวิจัยและแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

รายการค่าครุภัณฑ์ในโครงการวิจัยท่ีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยฯ 
ของส่วนงาน และจัดทําประมาณการค่าเป้าหมาย
โครงการวิจัยด้วย 

๓.๕ จัดทําข้อมูลการปรับเปล่ียนสถานะลูกจ้างรายเดือน
ด้วยเงินรายได้เป็นพนักงานสถาบันด้วยเงินรายได้
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  ตามแบบฟอร์ม  
F๓๑-วง-๐๐๒  แก้ไขคร้ังท่ี ๓  และ F๓๒-วง-๐๐๒ 
แก้ไขคร้ังที่ ๒  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และสภาสถาบันอนุมัติกรอบอัตรา 

 

ส่วนแผนงาน 
 
 

ส่วนแผนงาน 
 
 
 
 
 

 
ส่วนบริหารวิชาการ 

และวิจัย 
 

ส่วนแผนงาน 
 
 
 
 

ส่วนแผนงาน 

 
 

๑๖ มิ.ย.๕๗ 

๔. เสนออนุมตัิประมาณการรายรับและจ่าย 
      ท้ังงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้   

- นําประมาณการรายรับและรายจ่ายท้ังงบประมาณ
แ ผ่ น ดิ น แ ล ะ เ งิ น ร า ย ไ ด้  เ ส น อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณา  

 
 

ส่วนแผนงาน 

 
 

 


