คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการจัดทําคําของบประมาณ
รายจายประจําป

งานแผนและงบประมาณ
ฝายบริหารงานทั่วไป

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการปฏิบัติงานกระบวนการการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ
ตองการใหบุคลากร งานแผนและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน ไดรับความรู ความเขาใจในขั้นตอนการทําปฏิบัติงานการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดมีประสิทธิภาพ
งานแผนและงบประมาณ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานของฉบับนี้ จะเปนประโยชนแก
บุคลากรในอันที่จะศึกษาเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถบูรณาการ
ความรูที่ไดรับกับการปฏิบัติงานจริง เพื่อลดขอผิดพลาดในกระบวนการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
หากมีขอบกพรองประการใดตองขออภัยไว ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบการดําเนินงานตาง ๆ ใหเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานแผนและงบประมาณ
ฝายบริหารงานทั่วไป

สารบัญ
หัวขอ

หนา

1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
6. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
7. มาตรฐานงาน
8. จุดวิกฤตและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของกระบวนงาน
9. การติดตามประเมินผล
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
11. ภาคผนวก

1
1
1
1-2
2-4
4-5
5
5
5
6

คูมือกระบวนการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งานแผนและงบประมาณ ฝายบริหารงานทั่วไป สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1. วัตถุประสงค
คู มื อ กระบวนการการจั ด ทํ า งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เ จ า หน า ที่
ผูรั บ ผิ ด ชอบงานด า นการจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ของสํ า นั ก การลู ก เสื อ ฯ สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใชเปนแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ใหกับกลุม/ฝาย/
ศูนย ไดถูกตองตามความตองการครบถวน ทันตามกําหนดระยะเวลา และเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขต
- การดําเนินการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป งบประมาณของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิ จ การนั ก เรี ย น เป น ไปตามแนวทางรู ป แบบและปฏิ ทิ น การจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณของสํ า นั ก
งบประมาณ
- พิจารณาตรวจสอบความถูกตองรายละเอียดคําของบประมาณรายจายเพื่อเสนอผูบังคับบัญชาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. คําจํากัดความ
1. กระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิ จ การนั ก เรี ย น หมายถึ ง การกํ า หนดกิ จ กรรมและงบประมาณที่ จ ะดํ า เนิ น การการจั ด ทํ า คํ า ขอ
งบประมาณรายจายประจําป ตามภารกิจของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
2. หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานภายในสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย กลุม/ฝาย/ศูนย 1. กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
2. กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด 3. กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน 4. ฝายบริหารงานทั่วไป
5. ศูนยเสมารักษ กระทรวงศึกษาธิการ
3. หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน : ควบคุม ติดตาม และตัดสินใจการ
จัดทําคําของบประมาณรายจายงบประมาณประจําปของสํานักฯ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป : ควบคุม กํากับ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจายงบประมาณประจําป เสนอผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

-2–
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ : ควบคุม กํากับ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกตองของการจัดทําคํา
ของบประมาณรายจายงบประมาณประจําป เสนอ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : รวบรวมและจัดทําคําของประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
ของสํานักฯ ตรวจสอบความถูกตอง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน : ประสานงานกลุม/ฝาย/ศูนย เพื่อขอขอมูลประกอบการจัดทําคําขอ
งบประมาณรายจายประจําปของสํานักฯ
5. ผังกระบวนการการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ชื่อกระบวนการ การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
ตัวชี้วัดที่สาํ คัญของกระบวนการ จํานวนแผนงานและงบประมาณที่ไดรับ
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ศึกษาวิเคราะห

ประชุม

รวบรวม

สรุปขอมูล

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

สิ้นสุด

1. ศึกษา วิเคราะห
แนวนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่
เกี่ยวของกับ
การของบประมาณ
2. จัดประชุม
หนวยงานในสังกัด
เพื่อรับทราบ
นโยบายฯ

ก.ย.52

ต.ค.52 - นักจัดการงานทั่วไป

ก.ย.52

ก.ย.52

3.รวบรวมและ
จัดทํารายละเอียด
ความตองการการ
ขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป
ของหนวยงานใน
สังกัด
4. สรุปขอมูล
รายละเอียด
การของบประมาณ

ก.ย.52

ก.ย.52

- นโยบายของ
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ กระทรวง
- เจาพนักงานธุรการ
ศึกษาธิการ
ชํานาญงาน
- พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจายประจําป
- นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ - แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
- เจาพนักงานธุรการ
สังคมแหงชาติ
ชํานาญงาน
ฉบับที่ 10
- นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ
- เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน

และผูประสานงาน
แผนกลุม/ฝาย

ต.ค.52

เอกสาร
ที่เกี่ยวของ

ต.ค.52 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

-3ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

NO

รายละเอียดงาน

เสนอ
ผูบริหาร

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

สิ้นสุด

5. นําเสนอผูบริหาร
พิจารณาใหความ
เห็นชอบ

ต.ค.52

ก.พ.53 - ผูอํานวยการสํานัก

6. จัดเตรียม
รายละเอียดชี้แจง
คําของบประมาณ

มิ.ย.53

7. จัดทําคําขอ
งบประมาณไปยัง
สํานักนโยบายและ
แผน และนําลง
ระบบ E-budgeting
ของสํานัก
งบประมาณ
8. จัดเตรียมขอมูล
เพื่อชี้แจงตอ
คณะกรรมาธิการ/
รวมชี้แจง
9. ติดตามและ
สรุปผลการไดรบั
การจัดสรร
งบประมาณฯ
10. จัดประชุมเพื่อ
จัดสรรงบประมาณ

ก.ค.53

- นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

Yes
เตรียมรายละเอียด

เสนอคําขอ
งบประมาณไปยัง
สนย.

เตรียมขอมูล

ติดตามและสรุปผล

จัดสรรงบประมาณ

จัดทําแผนใชงบประมาณ

11. จัดทําแผนการ
ใชจายงบประมาณ
ประจําป

ก.ค.53 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ
- เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน

ก.ค.53 - ผูอํานวยการสํานัก
- นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

ก.ค.53

ส.ค.53 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ

ส.ค.53

ก.ย.53 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ

ก.ค.53

ก.ย.53 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ

ก.ย.53

ก.ย.53 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ

เอกสาร
ที่เกี่ยวของ

-4ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เริ่มตน

สิ้นสุด

ก.ย.53

ก.ย.53 - นักจัดการงานทั่วไป

เสนอผูบริหาร

12. เสนอผูบริหาร
ใหความเห็นชอบ

ก.ย.53

แจงบุคลากร

13. แจงบุคลากรใน
สํานักฯ

เอกสาร
ที่เกี่ยวของ

ปฏิบัตกิ าร

ก.ย.53 - นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัตกิ าร

6. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
มีขั้นตอนดังนี้
6.1 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ประสานงานกลุม/ฝาย/ศูนย เพื่อขอขอมูลประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
6.2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1. เตรียมจัดทําคําของบประมาณประจําป โดยสํานักงบประมาณจะกําหนดเวลาในปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะแจงใหสวนราชการทราบ
2. จัดทํารายละเอียดรายจายประจําขั้นต่ําทีจ่ ําเปน ไดแก งบบุคลากร งบดําเนินงาน
คาสาธารณูปโภค โดยใชฐานจากปงบประมาณที่ผานมาสงใหสํานักงบประมาณ
3. จัดทําประมาณการรายไดประจําปและประมาณการรายไดลวงหนาระยะปานกลาง
ตามแบบฟอรมที่กําหนด สงสํานักงบประมาณ
4. แจงหนวยงานในสังกัดจัดทําคําของบประมาณตามแบบฟอรมที่กําหนด (งาน/โครงการ)
5. วิเคราะหและสรุปคําของบประมาณรายจายประจําปทั้งงบประจําและคําของาน/โครงการ
แยกเปน งบบุคลากร งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยแลวัสดุ คาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (ครุภัณฑ) งบเงินอุดหนุนและงบรายจายอืน่
6. สงคําของบประมาณรายจายประจําปใหสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ สงใหสํานักงบประมาณตอไป
7. บันทึกคําของบประมาณรายจายประจําปในระบบอิเล็กทรอนิกส (e – budgeting)
ตามโปรแกรมสําเร็จรูปของสํานักงบประมาณ

-56.3 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
1. ขออนุมัติสํานักฯ จัดประชุมเพื่อกําหนดผลผลิต เปาหมาย ตัวชี้วดั ของสํานักฯ โดย
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร นโยบายของสํานักฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําผลผลิต เปาหมาย ตัวชีว้ ัดของสํานักฯ จากการพิจารณาในที่ประชุมมาบรรจุใน
รายละเอียดการชี้แจงงบประมาณและในแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ ในปตอไป
2. พิจารณากลัน่ กรองรายละเอียด
3. เสนอความเห็นตอหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป/ผูอํานวยการสํานักฯ
6.4 หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
1. ขออนุมัติสํานักฯ จัดประชุมเพื่อกําหนดผลผลิต เปาหมาย ตัวชี้วดั ของสํานักฯ โดย
ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร นโยบายของสํานักฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําผลผลิต เปาหมาย ตัวชีว้ ัดของสํานักฯ จากการพิจารณาในที่ประชุมมาบรรจุใน
รายละเอียดการชี้แจงงบประมาณและในแผนปฏิบัติราชการของสํานักฯ ในปตอไป
2. พิจารณากลั่นกรองรายละเอียด
3. เสนอความเห็นตอผูอํานวยการสํานัก
6.5 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- พิจารณาความเห็น ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน กอนตัดสินใจและเสนอไปยัง
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
7. มาตรฐานงาน
จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินของสํานักงบประมาณ
8. จุดวิกฤตของกระบวนการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
หนวยงานในสังกัดไมสามารถสงรูปแบบรายการประกอบการคําของบประมาณ ไดครบถวนและ
ถูกตอง
แกไขโดย : ใชรูปแบบรายการมาตรฐานของสํานักงบประมาณ
9. การติดตามประเมินผล
ดําเนินการตรวจการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดไวโดยหัวหนางานแผนและงบประมาณ /
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

-610. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แหงรัฐ หมวด 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ.2547
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของ
สวนราชการ พ.ศ.2549

การวิเคราะหกระบวนการสนับสนุน โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนการการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป
Supplier
หนวยงานภายใน
- กลุม/ฝาย/ศูนย
ในสังกัด
สํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน

Input
1. นโยบายรัฐบาล
2. ภารกิจของสํานัก
การลูกเสือ ยุวกา
ชาด และกิจการ
นักเรียน
3. ความตองการ
ของผูรับบริการ
4. สถานการณ
หนวยงานภายนอก
ปจจุบัน/แนวโนม
1. สํานักงบประมาณ
ในอนาคต
2. สํานักนโยบายและ
5. ทักษะเชิงวิชาการ
ยุทธศาสตร
ดานงบประมาณ
3. สํานักอํานวยการ
การเงิน
สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ 6. สรุปผลการ
ปฏิบัติงานและ
4. สํานักความสัมพันธ
การใชงบประมาณ
ตางประเทศ
ประจําปของสํานัก
5. สํานักนิติการ
การลูกเสือ
6. ศูนยเทคโนโลยี
ยุวกาชาด และ
สารสนเทศและ
กิจการนักเรียน
การสื่อสาร
7. ตัวชี้วดั ของสํานัก
7. สํานักงานลูกเสือ
การลูกเสือ ยุวกา
แหงชาติ
ชาด และกิจการ
นักเรียน

Process
1. ศึกษา วิเคราะห
แนวนโยบายและ
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการของบประมาณ
2. จัดประชุมหนวยงาน
ในสังกัดเพื่อรับทราบ
นโยบายฯ
3.รวบรวมและจัดทํา
รายละเอียดความตองการ
การขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําปของ
หนวยงานในสังกัด
4. สรุปขอมูลรายละเอียด
การของบประมาณ
5. นําเสนอผูบริหาร
พิจารณาใหความ
เห็นชอบ
6. จัดเตรียมรายละเอียด
ชี้แจงคําของบประมาณฯ
7. นําเสนอคําของบประ
มาณไปยังสํานักนโยบาย
และแผน และนําลงระบบ
E-budgeting ของสํานัก
งบประมาณ
8. จัดเตรียมขอมูลเพื่อชี้
แจงตอคณะกรรมาธิการ
/รวมชี้แจง

Output
Customer
- แผนงาน - หนวยงานในสังกัด
และ
งบประมาณ
ประจําป

-2Supplier

Input

Process
9. ติดตามและ
สรุปผลการไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณฯ
10. จัดประชุมเพื่อ
จัดสรรงบประมาณฯ
11. จัดทําแผนการ
ใช
จายงบประมาณ
ประจําป

Output

Customer

รายละเอียดขัน้ ตอนการนําเสนอ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตอสภาผูแทนราษฎร
ลําดับ
1
2

3
4

ระยะเวลา
11 พ.ค. 53

กระบวนการ/ขั้นตอน
- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายฯ และ
สงสภาผูแทนราษฎร
11 พ.ค. 53
- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
24 – 26 พ.ค. 53 - การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 1 ของสภาผูแทนราษฎร
31 พ.ค. – 28 ก.ค. - การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
53
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ
31 พ.ค. 53
- การกําหนดแนวทางการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
(การประชุมครั้งแรก)
1 มิ.ย. – 28 ก.ค. 53 - การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ ของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
8 มิ.ย. 53
- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบหลักเกณฑการเพิ่มงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ
9 – 22 มิ.ย. 53 - สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นจัดทํารายละเอียดการเพิ่ม
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบนําเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด
พิจารณาใหความเห็นชอบ และสงสํานักงบประมาณ

-2ลําดับ

5
6
7

ระยะเวลา
กระบวนการ/ขั้นตอน
29 มิ.ย. – 9 ก.ค. 53 - สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดรายละเอียดการเพิ่มงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี
13 ก.ค. 53
- คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบรายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
29 ก.ค. 53
- นัดสมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูแปรญัตติเสนอคําแปรบัญญัติ
30 ก.ค. 53
- การพิจารณารายการแปรญัตติเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ และพิจารณาขอสังเกตฯ
31 ก.ค. – 5 ส.ค. 53 - สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรจัดพิมพรายงานประกอบการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
6 ส.ค. 53
- คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตรวจและสงรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร
18 – 19 ส.ค. 53 - สภาผูแทนราษฎรใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 - 3
6 ก.ย. 53
- วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
10 ก.ย. 53
- การนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย
- ตรวจรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับทูลเกลาฯ ถวาย
- นายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติฯ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อทรงลง
พระปรมาภิไธย
- สวนราชการรับทราบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปฯ และนําไป
บริหารงบประมาณประจําปของสวนราชการ

การจัดทํางบประมาณ

ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (ฉบับปรับปรุง)
กระบวนการ ลําดับ
เดิม
ปรับปรุง
ขั้นตอนและกิจกรรม
1
20 ต.ค. 52
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
การเตรียมการจัดทํางบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
2
2 ก.พ.
2 ก.พ.
- สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดทํา
–
–
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
26 มี.ค. 53
26 เม.ย. 53 งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อนําเสนอ
(53 วัน)
(88 วัน)
คณะรัฐมนตรี
3
23 มี.ค. 53 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554
4 30 มี.ค. 53
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมหลักเกณฑ
การปรับปรุงงบประมาณฯ
5 27 เม.ย. 53
- คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
การปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปฯ
6
27 เม.ย. 53 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อนําไปจัดทําราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และเอกสาร
งบประมาณ
7 28 เม.ย. – 7
28 เม.ย. – 7 - สํานักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติ
พ.ค. 53
พ.ค. 53
งบประมาณรายจายประจําปฯ และเอกสาร
งบประมาณ
8
11 พ.ค. 53
11 พ.ค. 53 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ

-2-

การอนุมัติงบประมาณ

กระบวนการ ลําดับ
เติม
9 26 – 27 พ.ค. 53

10

18 – 19 ส.ค. 53

11

6 ก.ย. 53

12

10 ก.ย. 53

ปรับปรุง
26 -27
พ.ค.53

ขั้นตอนและกิจกรรม
- สภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
23554 ในวาระที่ 1
18 – 19 ส.ค. - สภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
53
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 – 3
6 ก.ย. 53 - วุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
10 ก.ย. 53 - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
เพื่อประกาศบังคับใชเปนกฎหมายตอไป

หมายเหตุ : ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 168
“ สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 105 วัน นับตัง้ แตวนั ที่คณะรัฐมนตรี
สงรางพระราชบัญญัติฯ ถึงสภาผูแทนราษฎร ” (ถา ค.ร.ม. สงสภาผูแทนฯ 11 พ.ค. 53
ครบ 105 วัน ในวันที่ 23 ส.ค. 53)
“ วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน 20 วัน นับแตวันที่ราง
พ.ร.บ. นั้นมาถึงวุฒิสภา ” (ถาสภาผูแทนฯ สงวุฒิสภา 24 ส.ค. 53 ครบ 20 วัน 12 ก.ย.53)
-----------------------

