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12 ต.ค. 63  
- ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท า  

งปม.  และปฏิทิน งปม. 2565 

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64 
- สงป. พิจารณารายละเอียด งปม. 
16 มี.ค. 64 
- ครม. เห็นชอบรายละเอียด  แนวทางการปรับปรุงรายละเอียด งปม.  
 
17 – 19 มี.ค. 64 
- สงป. พิจารณาปรับปรุงรายละเอียด งปม.  
- ครม. เห็นชอบ 23 มี.ค. 64 
 
24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64 
- สงป. รับฟังความคิดเห็น และ ครม. เห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ.  
  งปม. 2565 20 เม.ย. 64 

1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 64 
- ทบทวนเป้าหมายผลผลิต/โครงการฯ 
- จัดท ำค ำขอ 2565 (แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ)    
  ส่ง สงป. 21 ธ.ค.63 
- เสนอรายการขอก่อหนี้ผูกพันที่มีวงเงิน 
  ตั้งแต่ 1,000 ลบ. ขึ้นไป ต่อ ครม. 

ต.ค. – ธ.ค. 63  
- ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ 
อปท. จัดท า งปม. 2565 

ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 
- หน่วยงานจัดท าค าขอ งปม. 2565   
  รวบรวมส่ง สงป. 15 ม.ค. 64 

พ.ย. 63  
- สงป. จัดท าข้อเสนอเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การจัดสรร งปม. 
2565 และเสนอ ครม. เห็นชอบ  
1 ธ.ค. 63 

22 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64  
- ครม. เห็นชอบการจัดท า งปม. รายจ่ายบูรณาการ 2565 
- คกก. จัดท า งปม. รายจ่ายบูรณาการ พิจารณาและให้ 
  ความเห็นชอบข้อเสนอ งปม. รายจ่ายบูรณาการ 2565  
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20 เม.ย. – 5 พ.ค. 64 
- สงป. พิมพ์ร่าง พ.ร.บ.  งปม. 2565  
10 พ.ค. 64 
- ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. งปม. 2565  ส่ง สส. 

26 – 27 พ.ค. 64 
- ส.ส. พิจารณาวำระที่ 1 
มิ.ย. – ส.ค. 64 
- คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. 2565 
 
 
11 - 13 ส.ค. 64 
- ส.ส. พิจารณาวำระที่ 2 - 3 
 
 
23 – 24 ส.ค. 64 
- ส.ว. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. 2565 

 
7 ก.ย. 64 
- สลค. น าร่าง พ.ร.บ. งปม. ขึ้นทูลเกล้าฯ  
  ถวายเพื่อประกาศใช้ 
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26 – 27 พ.ค. 64 
- เตรียมความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. 2565 วำระที่ 1 
 
มิ.ย. – ส.ค. 64 
- ช้ีแจง งปม. 2565 ขั้นกรรมาธิการ ส.ส. 
 
11 - 13 ส.ค. 64 
- เตรียมความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. 2565 วำระที่ 2 - 3 
 
23 – 24 ส.ค. 64 
- ช้ีแจง งปม. 2565 ขั้นกรรมาธิการ ส.ว. 

ธ.ค. 63 – ม.ค. 64 
- หน่วยงานจัดส่งค าขอ งปม. บูรณาการ 2565 ส่งเจ้าภาพ  

8 ม.ค. 64  
- หน่วยงานจัดส่งค าขอ งปม. 2565  ให้กระทรวง 

1 ธ.ค. 63 
- หน่วยงาน ส่งผลการทบทวนเป้ำหมำยผลผลิต/โครงกำร 
ตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ และ
ปรับปรุงข้อมูลประมาณการรายรับและรายงานผลใช้จ่าย        
งปม. 2563  ไป สงป. 
15 ธ.ค. 63 
- หน่วยงาน ส่งรำยละเอียดค ำขอเบื้องต้น งปม. 2565  
  (แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ) ใหก้ระทรวง 
- หน่วยงาน ส่งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด อว. ให้กระทรวง 

15 ม.ค. 64  
- รมว.อว. ลงนาม ค าขอ งปม.2565 ของกระทรวง ส่ง สงป. 

พ.ย. 63 - ม.ค. 64  
-หน่วยงานเสนอรายการขอก่อหนี้ผูกพันที่มีวงเงินตั้งแต่  
1,000 ลบ.  ขึ้นไป  ต่อ ครม.  

16 มี.ค. 64 
- ครม. เห็นชอบรายละเอียดแนวทางการปรับปรุงรายละเอียด งปม.  

Timeline ปฏิทินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

หน่วยงำนในสังกัด อว. ด ำเนินกำร ดังนี้ 

ขั้นอนุมัติงบประมาณ 

ขั้นอนุมัติงบประมาณ ขั้นจัดท างบประมาณ 

ขั้นจัดท างบประมาณ 

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ 

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ 
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