
     ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ทบทวน + วางแผนงบประมาณ เปิดรับคำขอฯ 

พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ก.ย. 66 ส.ค. 66 

1 

กำหนดปฏิทิน และหลักเกณฑ์การ

ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2567 

3 

เปิดรับแบบคำแผนโครงการฯ ตามพันธกิจที่ 1 และพันธกิจที ่3 

(ธ.ค. 65 - มี.ค. 66) 

แจ้งปฏิทิน หลักเกณฑ์การขอรับ

จัดสรรให้ผู้ขอรับจัดสรรทราบ 

2 

4 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ และ
ตรวจสอบแบบคำขอในเบื้องต้น 

5 

คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณา  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

6 

เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ต่อคณะกรรมการฯ อนุมัต ิ

7 

เสนอแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเห็นชอบ 

 จัดส่งแผนงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ให้กรมบัญชีกลางเพื่ออนุมัต ิ

เสนอแผนงานโครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ต่อคณะกรรมการฯ เพื่ออนุมัต ิ

 

8 

10 

บันทึกข้อมูลแผนงานลงระบบ NBMS 

11 

เสนอแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบตัิการประจำปี 2567 

ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเห็นชอบ/อนุมัติ 

12 

ม.ค. 66 

จัดสรรแผนงาน/โครงการ 



กิจกรรม ล ำดับ ว/ด/ป ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ว/ด/ป

1 ภายในเดือน พ.ย. 65 จัดท าปฏิทินงบประมาณ และหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรร ภายในเดือน พ.ย. 65

2 พ.ย. - ธ.ค. 65 แจ้งปฏิทิน และหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรรให้แก่ผู้ขอรับจัดสรรทราบ

ผ่านการแจ้งเวียนและประกาศผ่านเว็บไซต์ กปถ.

พ.ย. - ธ.ค. 65

เปิดรับแบบค าแผนงานโครงการฯ ตามพันธกิจท่ี 1

เปิดรับแบบค าขอการศึกษาวิจัยฯ ตามพันธกิจท่ี 3

4 1 -30 เม.ย .65 รวบรวมแผนงาน/ โครงการตามแบบค าขอฯ เพ่ือจัดท าแผนปฏับัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 ภายในเดือน  พ.ค. 66 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะท างานกล่ันกรองฯ

เพ่ือพิจารณาและให้ข้อสังเกต

6 ภายในเดือน  มิ.ย. 66 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมการฯ 

เพ่ือเห็นชอบ

7 ภายในเดือน  มิ.ย. 66 เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการฯ 

เพ่ืออนุมัติ

8 ภายในเดือน ก.ค. 66 จัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ให้กรมบัญชีกลางพิจารณาอนุมัติ

ภายในเดือน ก.ค. 66

                           ปฏิทินกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567                     

         กองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน      

แผนกำรด ำเนินงำนของ สปถ.

จัดท าหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรร และฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2567การทบทวนและ 
วางแผนงบประมาณ

จัดท าหนังแจ้งเวียนเปิดรับค าขอ ปฏิทิน และหลักเกณฑ์การขอรับจัดสรร

เปิดรับแบบค าขอ ม.ค. - เม.ย. 66 ตรวจสอบ รวบรวม และจัดท าเป็นแผนปฏับัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พ.ค. - มิ.ย. 66

ภายในเดือน ส.ค. 66 

(หรือหลังได้รับอนุมัติ

จากกรมบัญชีกลาง)

9

จัดท าแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

บันทึกแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงระบบ NBMS ภายในเดือน ส.ค. 66 

(หรือหลังได้รับอนุมัติ

จากกรมบัญชีกลาง)

เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้รับจัดสรร

ทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

จัดส่งแผนปฏิบัติการ/แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ให้กรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

จัดส่งแผนปฏิบัติการ/แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ท่ีได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง ให้ส่วนการเงินและบัญชีเงินกองทุนฯ 

ลงระบบ NBMS

 ธ.ค. 65 - มี.ค. 663

เสนอแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพ่ืออนุมัติจัดสรร พร้อมท้ังแจ้งมติให้ผู้ได้รับจัดสรรทราบ  

(โครงการท่ีขอรับจัดสรร วงเงินเกิน 5 ล้านบาท ต้องผ่านคณะกรรมการฯ อนุมัติ)

ส.ค. - ก.ย. 66จัดสรรแผนงาน/โครงการ 10 ภายในเดือน ส.ค. 66 เสนอแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2567

ต่อคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือเห็นชอบ/อนุมัติ

เสนอแผนงาน/ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2567 

ต่อคณะกรรมการฯ เพ่ืออนุมัติ

ภายในเดือน ก.ย. 6611


