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ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
กรมประชาสัมพันธ
สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ

ระยะเวลา

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

- จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนิน
งานและจัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2551 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการประจําป
พรอมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบปฏิทินงบ
ประมาณรายจาย และพิจารณาใหความเห็นชอบแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปฯ ของ กปส.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สนผ.

พ.16 ธ.ค.52

- แจงเวียนปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ฯ ของ กปส. ใหหนวยปฏิบัติรับทราบและถือปฏิบัติ

สนผ.

พฤ.17 ธ.ค.52

การทบทวนงบประมาณ
1

อ. 20 ต.ค.52

การเตรียมการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> นําเสนอเรื่องการเตรียมการจัดทํางบประมาณและ
ปฏิทินงบประมาณ

ส.ง.ป.

> ใหความเห็นชอบการเตรียมการจัดทํางบประมาณ
และปฏิทินงบประมาณ

ค.ร.ม.

> รับทราบมติคณะรัฐมนตรี

สวนราชการ
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สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
2

ระยะเวลา

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

- จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบ
ประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (แบบ
สงป.301, 302. 302/1) สงสํานักงบประมาณ

กคล.

พฤ.15 ต.ค.52

- จัดประชุมคณะทํางานวิเคราะหระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.2553

สนผ.

ศ. 25 ธ.ค.52

- จัดทํารายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 สงสํานักงบประมาณ

สนผ.

ศ. 8 ม.ค.53

การทบทวนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจ
กรรม และตัวชี้วัดผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เพื่อนําไปเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554

สวนราชการ และ - จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนิน
ส.ง.ป.
งานและจัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2551 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อ
ทบทวนเปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธ ผล
ผลิต และตัวชี้วัดผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สนผ.

- จัดประชุม
พ.16 ธ.ค.52

ต.ค. - ธ.ค.52

การปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการลวงหนาระยะปาน
กลาง

สวนราชการ และ - ประมวลขอมูลเพื่อประมาณการงบประมาณลวงหนา
ส.ง.ป.
ระยะปานกลาง (3 ป : 2555 - 2557)

สนผ.

จ. 21 ธ.ค.52

ต.ค. - ธ.ค.52

การจัดทําประมาณการรายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปนที่
สอดคลองกับฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนา
ระยะปานกลาง

สวนราชการ และ - จัดทําประมาณการรายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน สง
ส.ง.ป.
สํานักงบประมาณ

กคล.

จ. 21 ธ.ค.52

สนผ.

จ. 21 ธ.ค.52

ต.ค.52

ม.ค.53

3

ต.ค. - ธ.ค.52

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบ
ประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สงสํานักงบ
ประมาณ

สวนราชการ

การรายงานการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553 สงสํานักงบประมาณ

สวนราชการ

วิธีดําเนินการ

- รวบรวมขอมูลเตรียมจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ดําเนินการแลว

- สงสํานักงบ
ประมาณ
ศ.18 ธ.ค.52
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สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
4

ระยะเวลา
ต.ค. - ธ.ค.52

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

สวนราชการ

- ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ให
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร

สนผ.

ต.ค. - ธ.ค.52

- นําเสนอแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ตอ
รมต.นร. เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

สนผ.

ม.ค.53

สนผ.

ม.ค.53

> ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาจัดทําขอเสนอเปา
หมายและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

- จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนิน
งานและจัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ส.ง.ป. และ สศช. พ.ศ. 2551 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนงาน/โครงการประจําปงบ
ประมาณ 2554

การนําเสนอยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่สอดคลองกับแผน
การบริหารราชการแผนดิน

- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการผูรับผิดชอบดานแผนของทุก
สํานัก/กอง เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผน
งาน/โครงการประจําปงบประมาณ 2554

สนผ.

ก.พ.53

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 ใหสอด
คลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป เสนอรองนายกรัฐ
มนตรีหรือรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาใหความเห็นชอบ

การวางแผนงบประมาณ
5

ต.ค. - 14 ธ.ค.52 การจัดทําขอเสนอเปาหมายและยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

อ.15 ธ.ค.52

> พิจารณาใหความเห็นชอบ

ค.ร.ม.

> เวียนแจงมติคณะรัฐมนตรี พรอมหลักเกณฑวิธี
การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

ส.ง.ป.
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สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ

ระยะเวลา

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

ธ.ค.52 - 11 ม.ค.53 การทบทวนและพิจารณาประมาณการรายได กําหนดวง
เงินงบประมาณรายจาย และโครงสรางงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และประมาณการ
รายไดลวงหนา 3 ป
> ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาทบทวนและพิจารณา
ประมาณการรายได กําหนดวงเงินงบประมาณราย
จาย และโครงสรางงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 และประมาณการรายไดลวง
หนา 3 ป
6

อ. 26 ม.ค.53

กค./ ส.ง.ป/ สศช.
และ ธปท.

การนําเสนอนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
วงเงินรายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปนและรายจายตามขอ
ผูกพัน
> พิจารณาใหความเห็นชอบ

ค.ร.ม.

การจัดทํางบประมาณ
7

พ.16 ธ.ค.52 จ.1 ก.พ.53

การจัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554

พ.16 - ศ.18 ธ.
ค.52

> รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจา
สังกัดมอบนโยบายฯ

รองนายก/รัฐมนตรี - รับนโยบายจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

อปส. รปส.
หรือ ผอ.สํานัก
ที่ไดรับมอบ
หมาย

กําหนดสงงาน
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สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
8

ระยะเวลา
พ.16 ธ.ค.52 จ.1 ก.พ.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นจัดทําราย
ละเอียดคําของบประมาณและประมาณการรายไดสง
สํานักงบประมาณ ประกอบดวย
วงเงินและคําของบประมาณรายจายประจําปฯ ที่
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน แผน
ปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป
รวมทั้งบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นที่ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัด
ประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ
สวนราชการ และ
ส.ง.ป.

วิธีดําเนินการ
- จัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

สนผ. / กคล.

- จัดทําประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 สงให สนผ.รวบรวมเสนอรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีพรอมคําของบประมาณฯ

กคล.

- สื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํารายละเอียด
งบประมาณ / โครงการ / รายการคาใชจายที่ตองการ
เสนอของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สนผ.

- จัดทํารายละเอียดงบประมาณ / โครงการ / รายการคา
ใชจายที่ตองการเสนอของบประมาณประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 สงให สนผ.

สนผ. กคล.
กกจ. สพท.
ศสช. สปต.
สพป. ส.ปชส.
สปข. 1 - 8

จ. 4 ม.ค.53

- ประมวลและจัดทํารายละเอียดกรอบวงเงินเสนอผู
บริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ

สนผ.

จ.4 -ศ. 8 ม.ค.53

- จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนิน
งานและจัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2551 - 2554 และแผนปฏิบัติราชการประจําปเพื่อ
นําเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554ใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ

สนผ.

จ. 11 ม.ค.53

จ. 4 ม.ค.53
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สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ

ระยะเวลา

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

> พิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณเสนอรัฐ
มนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
> พิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบคําของบ
ประมาณ และสงสํานักงบประมาณ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

- บันทึกขอมูลวางแผนงบประมาณและคําของบ
ประมาณลงในระบบ e - budgeting และพิมพคําของบ
ประมาณรายจายประจําปฯ

สนผ.

อ.12 - ศ. 22 ม.ค.
53

- นําเสนอรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

สนผ.

จ. 25 ม.ค.53

- sign off นําสงขอมูลไปยังสํานักงบประมาณ

สนผ. กคล.

จ. 1 ก.พ.53

- จัดทําสรุปคําชี้แจง / ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําขอมูลเพื่อสนับสนุนในการชี้แจงงบประมาณ

สนผ./ กคล.
/หนวยงานที่
เกี่ยวของ

อ.2 ก.พ. - ศ.26
มี.ค.53

กระทรวง
รองนายก/รัฐมนตรี

9 อ.2 ก.พ. - ศ.26 มี. การพิจารณาและจัดทําขอเสนอรายละเอียดงบประมาณ
ค.53
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> เพื่อพิจารณาและจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อนําเสนอ
คณะรัฐมนตรี

ส.ง.ป. (คณะ
กรรมการฯ/คณะ
กรรมการฯ ดาน
ตางๆ)
สวนราชการ

7/12

สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
10

ระยะเวลา
อ.30 มี.ค.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

11 พ.31 มี.ค. - 9 เม. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
ย.53
งบประมาณ พ.ศ. 2554
> มอบนโยบายปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณราย
จายประจําป พ.ศ.2554 ตามหลักเกณฑที่ ค.ร.ม. ให
ความเห็นชอบ
- รับนโยบายจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
และพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2554
จ.12 - จ.26
เม.ย.53

ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

สนผ. / กคล.

ศ. 9 เม.ย.53

การนําเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปฯ
พรอมหลักเกณฑการปรับปรุงงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> พิจารณาใหความเห็นชอบ

12

กรมประชาสัมพันธ

ค.ร.ม.

รองนายก/รัฐมนตรี

สวนราชการ

การพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> พิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อนําเสนอคณะรัฐ
มนตรีใหความเห็นชอบ

ส.ง.ป. (คณะ
กรรมการฯ/คณะ
กรรมการฯ ดาน
ตางๆ)

- นํารายละเอียดงบประมาณที่ไดรับจัดสรรพรอมหลัก
เกณฑการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 ที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
เสนอผูบริหารพิจารณา

8/12

สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
13

ระยะเวลา
อ.27 เม.ย.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ
การนําเสนอการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> พิจารณาใหความเห็นชอบ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

ค.ร.ม.

14 พ.28 เม.ย. - 7 พ. การจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
ค.53
จําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และเอกสารงบประมาณ
> จัดทําตนฉบับและดําเนินการจัดพิมพรางพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2554 และเอกสารงบประมาณ
15

อ.11 พ.ค.53

ส.ง.ป.

การนําเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประ
จําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และเอกสารงบประมาณ
> ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และเอกสาร
งบประมาณ แลวนําเสนอสภาผูแทนราษฎร

ค.ร.ม.

การอนุมัติงบประมาณ
16 อ.26 - พ.27 พ.ค.53 การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 1 สภาผู
> พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> เตรียมขอมูลและเขารวมชี้แจงรายละเอียดงบ
ประมาณตอสภาผูแทนราษฎร

สภาผูแทนราษฎร
สวนราชการ และ - มอบหมายเจาหนาที่เพื่อประสานการจัดทําขอมูล
ส.ง.ป.
สนับสนุนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในการชี้
แจงตอรัฐสภา

สนผ. กคล. อ.26 - พ.27 พ.ค.53
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

9/12

สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
17

ระยะเวลา
พ.ค. - ส.ค.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

- จัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงฯ
- ประสานผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
ประชุมตามแนวทางฯ ที่คณะกรรมาธิการฯ กําหนด

สนผ. กคล.
สนผ.

ระยะเวลาตามที่
คณะกรรมาธิการ
ฯ กําหนด

- จัดประชุมผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
เตรียมการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

สนผ. กคล.
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

(28 พ.ค. - 17
ส.ค.53)

การพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2554 ในวาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการ
วิสามัญฯ สภาผูแทนราษฎร
> กําหนดแนวทางการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

คณะกรรมาธิการฯ
สภาผูแทนราษฎร

> พิจารณารายละเอียดการพิจารณารางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตาม
สวนราชการ

คณะกรรมาธิการฯ
สภาผูแทนราษฎร

> เตรียมขอมูลและเขารวมชี้แจงรายละเอียดงบ
ประมาณตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

สวนราชการและ
ส.ง.ป.

อปส. รปส.
- เขารวมประชุมชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ ผอ.สํานักที่
ไดรับมอบหมาย
งบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผูแทนราษฎร
- เตรียมขอมูลแปรญัตติเสนอรัฐมนตรีประจําสํานักนายก สนผ. กคล.
รัฐมนตรีใหความเห็นชอบและสงสํานักงบประมาณ (ถามี) และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

10/12

สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ

ระยะเวลา

พ.18 - พฤ.19
ส.ค.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

> นัด ส.ส. ผูแปรญัตติชี้แจงคําแปรญัตติ
> พิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงรายการงบ
ประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
> จัดทํารายงานและพิมพรายงานของคณะกรรมาธิ
การวิสามัญฯ
> ตรวจและสงรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ฯ ตอประธานสภาผูแทนราษฎร
การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปฯ ในวาระที่ 2 - 3 สภาผูแทนราษฎร

ส.ส.
คณะกรรมาธิการฯ
สภาผูแทนราษฎร
กองกรรมาธิการ
วิสามัญฯ
คณะกรรมาธิการฯ
สภาผูแทนราษฎร

> ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

สภาผูแทนราษฎร

> เตรียมขอมูลและเขารวมชี้แจงรายละเอียดงบ
ประมาณตอสภาผูแทนราษฎร

สวนราชการ และ - มอบหมายเจาหนาที่เพื่อประสานการจัดทําขอมูล
ส.ง.ป.
สนับสนุนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในการชี้
แจงตอรัฐสภา

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

สนผ. กคล.
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

พ.18 - พฤ.19
ส.ค.53

11/12

สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ
18

ระยะเวลา
มิ.ย. - ก.ย.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

กรมประชาสัมพันธ
ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
คณะกรรมาธิการฯ
วุฒิสภา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ขั้นกรรมาธิการฯ วุฒิ
สภา
> กําหนดแนวทางการพิจารณารางงบประมาณราย
จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> พิจารณารายละเอียดการพิจารณารางงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จําแนกตาม
สวนราชการ

คณะกรรมาธิการฯ
วุฒิสภา
คณะกรรมาธิการฯ
วุฒิสภา
ระยะเวลาตามที่
สวนราชการและ - เตรียมขอมูลและเขารวมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณ สนผ. กคล.
และหนวยงานที่ คณะกรรมาธิการ
ส.ง.ป.
ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
ฯ กําหนด
เกี่ยวของ
- จัดทําเอกสารประกอบการชี้แจงฯ
- ประสานผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวม
(28 พ.ค. - 17
ประชุมตามแนวทางฯ ที่คณะกรรมาธิการฯ กําหนด
ส.ค.53)
อปส. รปส.
- เขารวมประชุมชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ ผอ.สํานักที่
ไดรับมอบหมาย
งบประมาณ พ.ศ. 2554 สภาผูแทนราษฎร

12/12

สํานักงบประมาณ
ลํา
ดับ

ระยะเวลา
จ.6 ก.ย.53

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ศ.10 ก.ย.53

ผูเกี่ยวของ

วิธีดําเนินการ

หนวยปฏิบัติ

กําหนดสงงาน

สนผ. กคล.
และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

6 ก.ย.53

สนผ.

ก.ย.53

การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 วุฒิสภา
> ใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
> เตรียมขอมูลและเขารวมชี้แจงรายละเอียดงบ
ประมาณตอวุฒิสภา

19

กรมประชาสัมพันธ

วุฒิสภา
สวนราชการและ
ส.ง.ป.

- เตรียมขอมูลสําหรับการชี้แจงตอวุฒิสภา

การนํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2554 ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อ
ประกาศบังคับใชเปนกฎหมาย
> ตรวจรางพระราชบัญญัติฯ ฉบับขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย สลค. และ ส.ง.ป.
> นายกรัฐมนตรี (โดย สลค.) นํารางพระราชบัญญัติ
ฯ ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใชเปน
กฎหมาย
> รับทราบ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปฯ
และนําไปบริหารงบประมาณรายจายประจําปของ
สวนราชการ

สวนราชการ

- จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนิน
งานและจัดสรรทรัพยากรตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
พ.ศ. 2551 - 2554 และแผนปฏิบัตริ าชการประจําป เพื่อ
พิจารณาปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 และภารกิจพื้นฐาน (งานประจํา) ใหสอด
คลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

