เอกสารแนบ 2
ปฏิทนิ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ลาดับ
1

เดิม
21 ต.ค. 57

ปรับปรุง
21 ต.ค. 57

2

ต.ค. 57 - ม.ค. 58

ต.ค. 57 - ม.ค. 58

3

ต.ค. - ธ.ค. 57

ต.ค. - ธ.ค. 57

4

5

21 ต.ค. 57 - 13 ม.ค. 58 21 ต.ค. 57 - 13 ม.ค. 58
21 ต.ค. 57
21 ต.ค. 57
22 ต.ค.57 - 5 ม.ค. 58
(76 วัน)
6 - 9 ม.ค. 58

22 ต.ค.57 - 5 ม.ค. 58
(76 วัน)
6 - 9 ม.ค. 58

13 ม.ค. 58

13 ม.ค. 58

21 ต.ค. 57 - 13 ม.ค. 58 21 ต.ค. 57 - 13 ม.ค. 58
21 ต.ค. 57
21 ต.ค. 57
22 ต.ค. - 30 พ.ย. 57
22 ต.ค. - 30 พ.ย. 57
(40 วัน)
(40 วัน)

1 ธ.ค. 57 - 8 ม.ค. 58
1 - 2 ธ.ค. 57

1 ธ.ค. 57 - 8 ม.ค. 58
1 - 2 ธ.ค. 57

3 ธ.ค. 57 - 8 ม.ค. 58
(35 วัน)
13 ม.ค. 58

3 ธ.ค. 57 - 8 ม.ค. 58
(35 วัน)
13 ม.ค. 58

6

22 ต.ค. 57 - 8 ม.ค. 58

22 ต.ค. 57 - 8 ม.ค. 58

7
8

13 ม.ค. 58

13 ม.ค. 58

15 ธ.ค. 57 - 14 ม.ค. 58

15 ธ.ค. 57 - 14 ม.ค. 58

9

20 ม.ค. 58

20 ม.ค. 58

ขั้นตอนและกิจกรรม
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบการกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณและปฏิทนิ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น
- รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส่งสานักงบประมาณ
- รายงานการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (PART)
ส่งสานักงบประมาณ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ร่วมกับสานักงบประมาณ
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชีว้ ัดผลสาเร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- จัดทาประมาณการรายจ่ายประจาขัน้ ต่าทีจ่ าเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีส่ อดคล้องกับ
ฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางทีม่ ีการปรับปรุง
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
- สานักงบประมาณกาหนดแนวทางการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ
- คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ จัดทาข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ประธานคณะกรรมการฯ (รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีทไี่ ด้รับมอบหมาย) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอการจัดทา
งบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ และส่งสานักงบประมาณ
- นายกรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอเบือ้ งต้นการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- สานักงบประมาณเวียนแจ้งกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ เพื่อนาไปประกอบการจัดทารายละเอียด
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
1) สานักงบประมาณกาหนดแนวทางการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบ
2) การจัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อมของงบลงทุนเบือ้ งต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
- รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้จุดเน้นเชิงนโยบายและลาดับความสาคัญ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
- ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น จัดทาและวิเคราะห์แผนความต้องการและความพร้อม
ของงบลงทุนเบือ้ งต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3) ข้อเสนอแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส่งให้สานักงบประมาณ
- สานักงบประมาณพิจารณาและสรุปภาพรวมแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในแต่ละกระทรวงนาเสนอนายกรัฐมนตรี
- นายกรัฐมนตรีรับทราบกรอบวงเงินแผนความต้องการงบลงทุนเบือ้ งต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้กาหนดไว้ใน
คาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณาและจัดทาข้อเสนอ
เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทีส่ อดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายความมัน่ คงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และธนาคารแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนประมาณการรายได้และพิจารณากาหนดวงเงินงบประมาณ
รายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้างงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2
ลาดับ
10
11

เดิม
14 - 16 ม.ค. 58
14 - 16 ม.ค. 58

12

14 ม.ค. - 18 ก.พ. 58
( 36 วัน )

13
14
15

19 ก.พ. - 3 เม.ย. 58
( 44 วัน )
7 เม.ย. 58
8 - 16 เม.ย. 58

16

17 - 24 เม.ย. 58

17
18
19

28 เม.ย. 58
28 เม.ย. - 8 พ.ค. 58
12 พ.ค. 58

20
21
22

21 พ.ค. 58
27 ส.ค. 58
4 ก.ย. 58

ปรับปรุง
14 - 16 ม.ค. 58
14 - 16 ม.ค. 58

ขั้นตอนและกิจกรรม
นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด มอบนโยบายให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่
จัดทาเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวงทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้นาข้อสรุปแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น และข้อเสนอ
การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปใช้ประกอบการจัดทาคาของบประมาณ
14 ม.ค. - 18 ก.พ. 58 ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น จัดทารายละเอียดวงเงินและคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 บูรณาการ
( 36 วัน )
งบประมาณในมิตินโยบายสาคัญของรัฐบาลและบูรณาการงบประมาณในมิติพื้นทีใ่ ห้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด /
กลุม่ จังหวัด และประมาณการรายได้ประจาปี เสนอรองนายกรัฐมนตรีทรี่ ับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสานักงบประมาณ
19 ก.พ. - 24 เม.ย. 58 สานักงบประมาณพิจารณาและจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(65 วัน)
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
28 เม.ย. 58
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และส่งสานักงบประมาณ
สานักงบประมาณพิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ
29 เม.ย. - 8 พ.ค. 58 สานักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีฯ และเอกสารประกอบงบประมาณ
12 พ.ค. 58
คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และเอกสารประกอบงบประมาณ เพื่อนาเสนอสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติต่อไป
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระที่ 1
21 พ.ค. 58
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพจิ ารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระที่ 2 - 3
27 ส.ค. 58
4 ก.ย. 58
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

