
ลําดับ  วัน/เดือน/ป

1  16 ต.ค. 50 - คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบการเตรียมการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

2  ต.ค. - ธ.ค. 50 - สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ
       รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน/การใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550
       รายงานการติดตามประเมินผลสําเร็จของเปาหมายในแตละระดับ

3  - สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐรวมกับสํานักงบประมาณ

 ต.ค. - ธ.ค. 50        ทบทวนการกําหนด เปาหมาย กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลสําเร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2551

 ต.ค. - ธ.ค. 50        ปรับปรุงฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง
 ต.ค. - ธ.ค. 50        จัดทําประมาณการรายจายขั้นต่ําที่จําเปนที่สอดคลองกับฐานขอมูลประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง

 ม.ค. 51        สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐรวมกับสํานักงบประมาณจัดทําขอเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
        พ.ศ. 2552 เบื้องตน ประกอบดวย รายจายขั้นต่ําที่จําเปน รายจายตามขอผูกพัน ภารกิจพ้ืนฐาน และภารกิจยุทธศาสตรตอเนื่อง

 ก.พ. 51 - สํานักงบประมาณ รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เตรียมการจัดทําขอเสนอเปาหมาย
  และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (เบื้องตน)

4 - การเตรียมการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ต.ค. - พ.ย. 50        กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

       และธนาคารแหงประเทศประเทศไทย ประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดประมาณการรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

       และประมาณการรายไดลวงหนา 3 ป (เบื้องตน) เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทํารายงาน
       สรุปสภาวะของประเทศ  

 ต.ค.50-17 ก.พ.51        สลค. สลน. สศช. สงป. และ กพร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
       แผนปฏิบัติราชการประจําป (เบื้องตน)

        สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐเตรียมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (เบื้องตน) และแผนปฏิบัติราชการ 
       ประจําป (เบื้องตน) ตามแนวทางที่กําหนด

5  18ก.พ.-17มี.ค.51  - การจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป

        สลค. สลน. สศช. สงป. และ กพร. จัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
 18 มี.ค. 51 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผนดิน

 19มี.ค.-16เม.ย.51 - สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสอดคลองกับ

  แผนการบริหารราชการแผนดิน  เสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดใหความเห็นชอบ
6  19 - 24 มี.ค. 51 - กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  และธนาคารแหงประเทศประเทศไทย ประชุมรวมกันเพ่ือทบทวนประมาณการรายได และพิจารณากําหนดวงเงินรายจาย
  และโครงสรางงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประมาณการลวงหนา 3 ป

 19 - 24 มี.ค. 51 - สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทบทวนและจัดทําขอเสนอเปาหมาย

  และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2552 ท่ีสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน
7  25 มี.ค. 51 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสรางงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ยุทธศาสตร

  การจัดสรรงบประมาณฯ ท่ีสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และวงเงินรายจายขั้นต่ําที่จําเปน และรายจายตามขอผูกพัน
8  26 - 27 มี.ค. 51 - รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ/รัฐมนตรีมอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ

   จัดทําเปาหมายและยุทธศาสตรกระทรวงที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการจัดสรรฯตามที่คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
9  28มี.ค.-21เม.ย.51 - สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐจัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

  ทีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป และจัดทําประมาณการรายไดประจําป เสนอรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี
  พิจารณาใหความเห็นชอบและสงสํานักงบประมาณ

10  22เม.ย.-12พ.ค.51 - สํานักงบประมาณพิจารณาและจัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปฯ

11  20 พ.ค. 51 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 พรอมหลักเกณฑการปรับปรุง

   งบประมาณรายจายประจําปฯ

12  21 - 23 พ.ค. 51  - รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีเจาสังกัด  มอบนโยบายใหกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐปรับปรุงรายละเอียด
   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบและสงสํานักงบประมาณ

13  24 - 28 พ.ค. 51  - สํานักงบประมาณพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
14  3 มิ.ย. 51  - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปฯ พ.ศ.2552
15  4 - 13 มิ.ย. 51 - สํานักงบประมาณจัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ และเอกสารงบประมาณ

16  17 มิ.ย. 51 - คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปฯ และนําเสนอสภาผูแทนราษฎร
17  25 - 26 มิ.ย. 51 - สภาผูแทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ 1
18  3 - 4 ก.ย. 51 - สภาผูแทนราษฎรพิจารณา ในวาระที่ 2 - 3
19  15 - 16 ก.ย. 51 - วุฒิสภาพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552

20  23 ก.ย. 51 - สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายฯ ขึ้นทูลเกลา ฯ ถวายเพื่อประกาศใชบังคับเปนกฎหมายตอไป
      หมายเหตุ  :  ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 168

                     "สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 105 วัน นับต้ังแตวันที่คณะรัฐมนตรีสงรางพระราชบัญญัติฯ
                      ถึงสภาผูแทนราษฎร" (ถาค.ร.ม.สงสภาผูแทนฯ 17 มิ.ย. 51 ครบ 105 วัน 29 ก.ย. 51)
                     "วุฒิสภาจะตองใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบภายใน 20 วันนับแตวันที่ราง พ.ร.บ. น้ันมาถึงวุฒิสภา"                

                      (ถาสภาผูแทนฯ สงวุฒิสภา 30 ก.ย. 51 ครบ 20 วัน 19 ต.ค. 51)

ปฎิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
ขั้นตอนและกิจกรรม

สํานักงบประมาณ

  ตุลาคม 2550




