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ปฏทินิกำรวำงแผนงบประมำณ

งบลงทนุ (ส ิง่กอ่สรำ้ง)
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ผูจ้ดัท ำ : ฝ่ำยนโยบำยและแผน

ปฏทินิกำรวำงแผนงบประมำณประจ ำปี 25XX
งบลงทนุ (สิง่กอ่สรำ้ง)

2

ปีงบประมำณ 25XX-2

ปีงบประมำณ 25XX-1

มนีำคม

กรกฎำคม

สงิหำคม

กนัยำยน

Conceptual Design

CPD พจิารณา Fix idea

ประชมุคณะกรรมการงบประมาณ ครัง้ที ่1 เพือ่ก าหนดกรอบงบประมาณ และผลผลติของคณะฯ

ประชมุคณะกรรมการงบประมาณ ครัง้ที ่2 เพือ่พจิารณาจัดสรรงบลงทนุ คา่วัสด ุและโครงการใหม่

เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 25XX ตอ่คณะกรรมการประจ าคณะฯ / มหาวทิยาลัย

แจง้ผลการจัดสรรงบลงทนุ/จัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้งงบลงทนุทีไ่ดรั้บอนุมตั ิปีงบประมาณ 25XXตลุำคม

มถินุำยน วางแผนงบประมาณในระบบ BI-BPS

จัดท าแบบละเอยีด / BOQ / เอกสารประกอบการจัดหาตลุำคม - มถินุำยน 

กรกฎำคม – กนัยำยน จัดหาผูรั้บเหมาลว่งหนา้

ปีงบประมำณ 25XX

ตลุำคม – กนัยำยน ท าสญัญา / ด าเนนิการปรับปรงุสิง่กอ่สรา้ง / เบกิจา่ยงวดงานตามสญัญา

เมษำยน – พฤษภำคม
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ปีงบประมำณ 2561

ปีงบประมำณ 2562

มนีำคม 61

กรกฎำคม 61

สงิหำคม 61

กนัยำยน 61

Conceptual Design

CPD พจิารณา Fix idea

ประชมุคณะกรรมการงบประมาณ ครัง้ที ่1 เพือ่ก าหนดกรอบงบประมาณ และผลผลติของคณะฯ

ประชมุคณะกรรมการงบประมาณ ครัง้ที ่2 เพือ่พจิารณาจัดสรรงบลงทนุ คา่วัสด ุและโครงการใหม่

เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 2563 ตอ่คณะกรรมการประจ าคณะฯ / มหาวทิยาลัย

แจง้ผลการจัดสรรงบลงทนุ/จัดท าแผนจัดซือ้จัดจา้งงบลงทนุทีไ่ดรั้บอนุมตั ิปีงบประมาณ 2563ตลุำคม 61

มถินุำยน 61 วางแผนงบประมาณในระบบ BI-BPS

จัดท าแบบละเอยีด / BOQ / เอกสารประกอบการจัดหาตลุำคม 61-มถินุำยน 62

กรกฎำคม – กนัยำยน 62 จัดหาผูรั้บเหมาลว่งหนา้

ปีงบประมำณ 2563

ตลุำคม 62 – กนัยำยน 63 ท ำสญัญำ / ด ำเนนิกำรปรบัปรงุสิง่กอ่สรำ้ง / เบกิจำ่ยงวดงำนตำมสญัญำ

เมษำยน – พฤษภำคม 61

ตวัอยำ่งกำรวำงแผนสิง่กอ่สรำ้ง
ประจ ำปีงบประมำณ 2563
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ปฏทินิกำรขออนมุตังิบประมำณระหวำ่งปี 25XX
งบลงทนุ (สิง่กอ่สรำ้ง)
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ปีงบประมำณ 25XX-2

ปีงบประมำณ 25XX-1

สงิหำคม-กนัยำยน

พฤศจกิำยน

Conceptual Design

CPD พจิารณา Fix idea

- ประชุมคณะกรรมกำรงบประมำณ คร ัง้ที ่1 เพือ่พจิำรณำงบประมำณระหวำ่งปี
- แจง้ผลกำรพจิำรณำ

มกรำคม - กนัยำยน จัดท าแบบละเอยีด / BOQ / เอกสารประกอบการจัดหา

จดัหำผูร้บัเหมำ / ท ำสญัญำ

ปีงบประมำณ 25XX

ธนัวำคม – กมุภำพนัธ์

ด ำเนนิกำรปรบัปรงุสิง่กอ่สรำ้ง / เบกิจำ่ยงวดงำนตำมสญัญำ

ตลุำคม - ธนัวำคม

ขอ้ก ำหนด  1. เป็นรำยกำรทีม่รีะยะเวลำด ำเนนิกำรภำยใน 180 วนั 
2. เสนอคณะกรรมกำรงบประมำณฯ พจิำรณำ คร ัง้ที ่1 เทำ่น ัน้

มนีำคม – กนัยำยน
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ปีงบประมำณ 2559

ปีงบประมำณ 2561

สงิหำคม-กนัยำยน 59

พฤศจกิำยน 61

Conceptual Design

CPD พจิารณา Fix idea

- ประชุมคณะกรรมกำรงบประมำณ คร ัง้ที ่1 เพือ่พจิำรณำงบประมำณระหวำ่งปี
- แจง้ผลกำรพจิำรณำ

มกรำคม - กนัยำยน 61 จัดท าแบบละเอยีด / BOQ / เอกสารประกอบการจัดหา

จดัหำผูร้บัเหมำ / ท ำสญัญำ

ปีงบประมำณ 2562

ธนัวำคม 61 –
กมุภำพนัธ ์62

ด ำเนนิกำรปรบัปรงุสิง่กอ่สรำ้ง / เบกิจำ่ยงวดงำนตำมสญัญำ

ตลุำคม – ธนัวำคม 60

ขอ้ก ำหนด  1. เป็นรำยกำรทีม่รีะยะเวลำด ำเนนิกำรภำยใน 180 วนั 
2. เสนอคณะกรรมกำรงบประมำณฯ พจิำรณำ คร ัง้ที ่1 เทำ่น ัน้

มนีำคม – กนัยำยน 62

ตวัอยำ่งกำรวำงแผนสิง่กอ่สรำ้ง
ระหวำ่งปีงบประมำณ 2562


