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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมัน่คงแห่งชาติ
(5) แผนแม่บทเฉพาะกิจฯ (6) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(7) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (8) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
(9) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (10) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(11) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึง ความจ าเป็น/ภารกิจ/

ความต้องการในพ้ืนที่และแผนพัฒนาพื้นที่

1. ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
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ความม่ันคง
สร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน
พัฒนา/เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาค
ทางสังคม

สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

แผนการปฎิรูป
ประเทศ 

(ฉบับปรับปรุง)

แผนแม่บท
เฉพาะกิจ

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ

นโยบายหลักและ
นโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาล

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนบูรณาการ 11 แผน

แผนงานพื้นฐาน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบูรณาการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 

ส านักงบประมาณ

สภาความม่ันคง
แห่งชาติ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ
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ความเชื่อมโยงงบประมาณกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 2 3 4

ยุทธศาสตร์ชาติ (6 ด้าน)

ยุทธศาสตรก์ารจัดสรรฯ 2565

แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น (39 ตัวช้ีวัด)

+ รายการด าเนนิการภาครัฐ
4

1

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

ผลผลิต/โครงการ
(งบประมาณ)

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้าน...

(50 ตัวชี้วัด)

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(20 ตัวชี้วัด)

2

แผนแม่บทย่อยฯ 
(160 ตัวชี้วัด)

3

• ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน...
• ภารกิจพ้ืนฐานด้าน...
•บุคลากรภาครัฐด้าน...(6 ด้าน)

+

หมายเหตุ
วงเงินงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมท้ังสิ้น =       

(ถ้ามี)
+ + +
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การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

เป้าหมายฯ กระทรวง

เป้าหมายฯ หน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ

กิจกรรม

แผนแม่บทเฉพาะกิจ
4 ประเด็น

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

รายการ

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

แผนการปฏิรูป
ประเทศด้าน.......

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

ตัวช้ีวัด

ภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนด้าน...
ภารกิจพื้นฐานด้าน...
บุคลากรภาครัฐด้าน...

(6 ด้าน)
แผนแม่บทฯ 23 ประเด็น

แผนแม่บทย่อยฯ

นโยบายการจัดสรร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ 2565

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ (6 ด้าน)

แผนงาน....
แนวทางย่อย....

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
ตัวช้ีวัด

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

รายการด าเนินการ
ภาครัฐ
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1. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสตกิส์

7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ด้านความมั่นคง

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ
11. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามยุทธศาสตร์จัดสรร
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ / การจัดบริการสาธารณะ / การลดความเหลื่อมล้ า /
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ้/ ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ความครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
- การชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความส าคัญต่ าหรือหมดความจ าเปน็ 
- การน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณป ี2563 และ ปี 2564 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

2. ให้ความส าคัญกับ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

- ปรับลดรายจ่ายประจ า โดยน าผลการเบิกจ่ายมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งทบทวนเป้าหมายการด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

- ให้ความส าคัญกับกลุ่มเปราะบางทางสังคม โดยจัดสวัสดิการที่จ าเป็นให้อย่างเพียงพอ
- การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การใช้แหล่งเงินอ่ืนเพื่อด าเนินโครงการลงทุนภาครัฐ เช่น เงินรายได้/เงินสะสม การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เงินกู้ หรือ 

กองทุน TFF (Thailand Future Fund)

“ รวมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณตรวจสอบและก ากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ยังประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชนอย่างเคร่งครัด ” 

รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 / กฎหมาย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปอีย่างครบถ้วน

4. ด าเนินการให้เป็นไปตาม

5. ประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญ
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น้อมน าหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการระหว่างด าเนินการ 
โดยเน้นการพัฒนาท่ีสมดุล มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์แสดงความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ

ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่

 ต้องแสดงวัตถุประสงค์ ความจ าเป็น ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย     
งบประมาณ กรอบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) รายงานเกี่ยวกับสถานะและแผนการใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ใหน้ าแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 น าข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายในปทีี่ผ่านมา
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณปี 2565 ด้วย

หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ให้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณตามความจ าเป็น ความพร้อม ความสามารถใช้จ่ายและ
ก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ

กรณีรายการผูกพันใหม่ท่ีมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้ย่ืนค าขอต้ัง
งบประมาณเฉพาะรายการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการไว้แล้วเท่านั้น

ให้พิจารณาน าเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่มาสมทบตามความเหมาะสม

ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์
ของหน่วยรับงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงสร้างแผนงาน

ตามที่ส านักงบประมาณก าหนด

หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)
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งบประมาณรายจ่ายบุคลากรของรัฐและสวัสดิการของบุคลากรของรัฐ ต้องขอต้ังเท่าที่
จ าเป็นและเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศท่ีต้องการลดขนาดก าลังคน

 งบประมาณ Area ใหพิ้จารณาเหตุผลความจ าเป็น ค านึงถึงหลักความเป็นธรรม และให้
มีการกระจายงบประมาณอย่างเหมาะสม และระบุพ้ืนที่ด าเนินงานตั้งแต่การขอต้ังงบประมาณ 

ต้องจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม /โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วน

หากต้องมีการด าเนินการตามกฎหมายก่อนด าเนินการ จะต้องด าเนินการให้ครบถ้วนก่อนยื่นค าขอ
ต้ังงบประมาณ เช่น ข้อก าหนดเกี่ยวกับผังเมือง ข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

รวมท้ังการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การขออนุญาตก่อสร้างในพ้ืนที่ป่าไม้ หรือท่ีราชพัสดุ

หลักเกณฑ์การจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)
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มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้าง ด าเนินการทันภายในปีงบประมาณ

จัดท าแผนแม่บทความต้องการตั้งครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งแสดงรายงานครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วน

จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พร้อมกับการยื่นค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาภาค เมือง
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารทอ้งถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหรือเป็นภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12

12



องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง 
จ านวน 301 แห่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส านักงบประมาณ

จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ

รวบรวม/ให้ความเห็นประกอบ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

13
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แผนพัฒนาพ้ืนท่ี

การรับฟังความคิดเหน็

แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปขีอง

หน่วยรับงบประมาณ
ตัวอย่างเช่น

• การสัมภาษณ์รายบุคคล

• การประชาพิจารณ์

• การประชุมเชิงปฏบิัตกิาร

• วิธีอื่นที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ก าหนด

• แผนพัฒนาหมู่บ้าน
• แผนชุมชน
• แผนพัฒนาต าบล
• แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนาอ าเภอ
• แผนพัฒนาจังหวัด

• แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
• แผนพัฒนาภาค

การท างบประมาณที่สอดคล้องกบัความต้องการในพื้นที่และแผนพัฒนาพื้นที่



กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 
ติดตามและประเมินผล

ประสานงาน/จัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกับ
กองจัดท างบประมาณ
เขตพื้นที่ 1 - 18

จัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย
ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)
ของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด

การจัดท างบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

15



เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล ำปำง ล ำพูน
เขตพื้นท่ี 10 ภาคเหนือตอนบน 1

น่ำน พะเยำ เชียงราย แพร่
เขตพื้นท่ี 17 ภาคเหนือตอนบน 2

ตำก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
เขตพื้นท่ี 11 ภาคเหนือตอนล่าง 1

ก ำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธำนี
เขตพื้นท่ี 18 ภาคเหนือตอนล่าง 2

นนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม สมุทรปรำกำร
เขตพื้นท่ี 16 ภาคกลางปริมณฑล

ชัยนำท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่ำงทอง พระนครศรีอยุธยาสระบุรี
เขตพื้นท่ี 12 ภาคกลางตอนบน

กำญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี
เขตพื้นท่ี 13 ภาคกลางตอนล่าง 1

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสำคร สมุทรสงครำม
เขตพื้นท่ี 14 ภาคกลางตอนล่าง 2

ระนอง พังงำ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล
เขตพื้นท่ี 5 ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ
เขตพื้นท่ี 4 ภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย

หนองคำย เลย อุดรธานี หนองบัวล ำภู บึงกำฬ
เขตพื้นท่ี 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นครพนม มุกดำหำร สกลนคร
เขตพื้นท่ี 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหำสำรคำม กำฬสินธุ์
เขตพื้นท่ี 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
เขตพื้นท่ี 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

อ ำนำจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี
เขตพื้นท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง
เขตพื้นท่ี 1 ภาคตะวันออก 1

จันทบุรี ตรำด  ปราจีนบุรี นครนำยก สระแก้ว
เขตพื้นท่ี 3 ภาคตะวันออก 2

ปัตตำนี ยะลา นรำธิวำส
เขตพื้นท่ี 6 ภาคใต้ชายแดน

1.กรุงเทพมหำนคร
2.นนทบุรี
3.ปทุมธำนี
4.นครปฐม
5.สมุทรสำคร
6.สมุทรสงครำม
7.พระนครศรีอยุธยำ
8.อ่ำงทอง
9.สิงห์บุรี
10.สมุทรปรำกำร

1.กรุงเทพมหำนคร
2.นนทบุรี
3.ปทุมธำนี
4.นครปฐม
5.สมุทรสำคร
6.สมุทรสงครำม
7.พระนครศรีอยุธยำ
8.อ่ำงทอง
9.สิงห์บุรี
10.สมุทรปรำกำร

กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 - 18

16

16
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•กำรลงพื้นที่ สอบถำมควำมคิดเห็นและรับฟังเรื่อง
ร้องเรียนและให้ค ำแนะน ำ

กระบวนงาน

1. การจัดการงบประมาณเชิงพ้ืนท่ี

1.1 การทบทวนและ
วางแผน

1.2 การจัดท าข้อเสนอ
งบประมาณ

1.3 การรับฟังความคิดเห็น
ในพ้ืนท่ี

2. การอนุมัติงบประมาณ

3. การบริหาร
งบประมาณ

4. การติดตามและ
ประเมินผล

ต.ค. – ธ.ค.

ม.ค. – เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย. – ก.ย.

ต.ค. – ก.ย.

ต.ค. – ก.ย.

•สนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำที่อยู่ในมิติพื้นที่ ได้แก่ แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
• ร่วมประชุมให้ค ำแนะน ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ อปท.
• ร่วมทบทวนแผน 5 ปี แผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
•ทบทวนเป้ำหมำย แนวทำง ตัวช้ีวัดของแผนงบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงพื้นที่จังหวัด และแผนพัฒนำ

จังหวัดเพื่อบูรณำกำรงบประมำณในมิติพื้นที่ 

• วิเครำะห์และจัดท ำข้อเสนองบประมำณจังหวัด/กลุม่จงัหวัด/ อปท.
• พิจารณาเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้หรือเงินสะสมของ อปท.
• ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำงบประมำณพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ อปท. )

•รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. .... (ตาม รธน ม.77 วรรค 2)

•จัดเตรียมข้อมูลและประสำนหน่วยรับงบประมำณจัดท ำค ำช้ีแจงประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณของรัฐสภำ

• เห็นชอบแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
•จัดสรรงบประมำณให้หน่วยรับงบประมำณ
•อนุมัตโิอน และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรำยกำรงบประมำณของหน่วยงำนในเขตพื้นทีท่ี่รบัผิดชอบ

•พิจำรณำจัดสรรงบกลำงรองนำยกรัฐมนตรี
•ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและนโยบำยเรง่ด่วนของรฐับำล (โครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมฯ)

•ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้จ่าย

ระยะเวลา

•ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจดัท ำ
แผนพัฒนำพื้นที่
•มีผู้แทนภำคประชำชน ประชำสังคม เข้ำร่วม

ประชุมพิจำรณำแผน

• เผยแพร่คู่มือ หลักเกณฑ์ผ่ำนเว็บไซต์
• ข้อเสนอฯ เป็นไปตำมแผนที่ประชำชนมีส่วนร่วม

• รับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน

•มีผู้แทนประชำชน (ส.ส.) พิจำรณำอนุมัติ งปม.

• เปิดเผยข้อมูลงบประมำณ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
• เช่ือมโยง/บูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน 

เช่น ระบบ GFMIS และประชำชนได้อะไร

ภารกิจ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Open Government)

ภารกิจของกองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่ 1 - 18



กระบวนการตามร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ก.น.จ. และ ก.บ.ภ.

อ.ก.บ.ภ.

ก.บ.จ. / ก.บ.ก.

จังหวัด / กลุ่มจังหวัด 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ครม. รับทราบ
ผวจ.

ส่งค าของบประมาณ

ทีมบูรณาการกลาง 
(สศช./สงป./ กพร. มท.)

(กรณี กบภ.แก้ไข 
ทีมบูรณาการกลางจะแก้ไขก่อน)

รมต. เจ้าสังกัด
(รมต.มท.)

เห็นชอบค าขอ

ทีมบูรณาการกลาง 
(สศช./สงป./ กพร. มท.)

สงป.
(ย่ืนค าของบประมาณต่อ สงป.)

สป.มท.
(รวบรวม)

18

สศช.
(เลขาฯ ก.บ.ภ.)

ลักษณะการจัดท างบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอรับการจัดสรรงบประมาณทีเ่ป็นภารกิจถ่ายโอน
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนการจัดท างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีหลายขั้นตอน ท าให้
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไม่สามารถแก้ไขปัญหากรณีมีสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ทันที เช่น การระบาดของโรคโควิด - 19

ยังขาดการบูรณาการรว่มกันในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

การเสนอตั้ ง งบประมาณต้อง เป็นโครงการที่ บรรจุ อยู่ ในแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องเป็นโครงการ
ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการก่อสร้างที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมีหนังสือได้รับ
ความยินยอมขออนุญาตใช้พื้นที่

ข้อสังเกตกรรมาธิการงบประมาณฯ 2564



นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3

เขตพ้ืนที่ 17 ภาคเหนือตอนบน 2

นางธัญภา เปมานุลักษ์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค ์ชั้น 3

เขตพ้ืนที่ 18 ภาคเหนือตอนล่าง 2

นายวราวุธ กุลสิงห์
มรภ.นครปฐม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เขตพ้ืนที่ 16 ภาคกลางปริมณฑล

นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ
ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบรุี

เขตพ้ืนที่ 13 ภาคกลางตอนล่าง 1

นางสาวจิรภัทรา ชิวปรีชา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี อาคาร 3

เขตพ้ืนที่ 14 ภาคกลางตอนล่าง 2

นางศศิธร พุกกะเวส
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

เขตพ้ืนท่ี 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3

เขตพ้ืนที่ 10 ภาคเหนือตอนบน 1

นางสาวเกศแกว้ วิจารณกรณ์
ศาลากลางจังหวัดพษิณโุลก ชั้น 4

เขตพ้ืนที่ 11 ภาคเหนือตอนล่าง 1

นางสาวระวีวรรณ จุมพล
ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรอียุธยาตึก 7 ชั้น ชั้น 6

เขตพ้ืนที่ 12 ภาคกลางตอนบน

นางสาวสรรศิริ บ ารุงชีพ
ศาลากลางจังหวัดอุดรธาน ี(หลังใหม)่ ชั้น 5

เขตพ้ืนท่ี 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

นางศันสนีย์ ปริภัณฑ์ยุคนธร
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 5

เขตพ้ืนท่ี 8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง

นายพร้อมพงศ ์พฤกธารา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1

เขตพ้ืนท่ี 9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1

นายพลากร ม่วงพันธ์
อาคารศูนย์บัญชาการชุดกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัยกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝ่ังอันดามัน  ชั้น 2 ห้องประชุมเล็ก 121

เขตพ้ืนที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

นางสาวอรรจนา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธ์านี ชั้น 2

เขตพ้ืนที่ 4 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

นางกนกกร เจริญพงศ ์
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธาน ีชั้น 4

เขตพ้ืนท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 2

นางกนกพรรณ อ่อนนุช
วิทยาลัยการพลศกึษา วิทยาเขตชลบุรี ตึกเรียนคณะศลิปศาสตร์

เขตพ้ืนที่ 1 ภาคตะวันออก 1

นายนิรันดร จอมทอง
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบรุี ชั้น 2

เขตพ้ืนที่ 3 ภาคตะวันออก 2

นายมหิทธิ  จันทรฉายะ
ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใตต้อนล่าง (โรงแรมชางลี) ชั้น 6

เขตพ้ืนที่ 6 ภาคใต้ชายแดน

กองจัดท างบประมาณเขตพื้นที่
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เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.น.จ. 
และ ก.บ.ภ. หรือผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นจาก อ.ก.บ.ภ.

มีความพร้อมของคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการ 
ประมาณราคา พื้นที่ก่อสร้าง 

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าค าขอต้ังงบประมาณเสนอผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
และยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ก่อนส่งส านักงบประมาณ

จะต้องไม่เป็นภารกิจท่ีถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แล้ว

ไม่ซ้ าซ้อนกับงบประมาณของส่วนราชการที่เสนอตั้งในแผนงานอ่ืนๆ

หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นค าของบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ต่อ)
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จัดท ำรำยงำนสถำนะและแผนกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณ ส่งให้ส ำนักงบประมำณ 
พร้อมกับกำรยื่นค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

หน่วยรับงบประมำณ

หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บ หรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใดท่ีต้องน าส่งคลัง แต่มีกฎหมาย
อนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 4) ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รวมถึงรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้

เงินนอกงบประมำณ

โดยหัวหน้ำหน่วยรับงบประมำณจะต้องรับรองควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของขอ้มลู
สถำนะเงินนอกงบประมำณที่น ำส่งส ำนักงบประมำณตำมหลักเกณฑ์น้ี

หน่วยรับงบประมำณ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ
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ไม่ได้ยื่นรำยงำนเกี่ยวกับเงินนอกงบประมำณ ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
ส ำนักงบประมำณจะระบุรำยชื่อหน่วยรับงบประมำณไว้ในเอกสำรที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรฐัสภำ 
พร้อมกับตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีให้ตำมท่ีเห็นสมควร

กรณีหน่วยรับงบประมำณ

จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์วิธีการจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางได้ 
เช่น ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ผลสัมฤทธิ์และประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ เป็นต้น

ขอให้หน่วยรับงบประมำณ

การจัดท ารายงานให้เป็นไปตามปีงบประมาณ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน)
โดยหน่วยรับงบประมาณที่ใช้ปีปฏิทิน ขอให้ปรับเป็นปีงบประมาณ

รอบระยะเวลำ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
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ข้อสังเกตกรรมาธิการงบประมาณฯ 2564

การตั้งงบประมาณ ควรระบุถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รบั / การจ้างงาน / การสร้างรายได้ / การกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ที่สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม

ควรทบทวนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับภารกิจและการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งก าหนดเป้าหมายตัวชีว้ัด
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่หน่วยรบังบประมาณได้รบัจัดสรรในแต่ละปงีบประมาณ

ควรหาแนวทางควบคุมหรือลดรายจ่ายประจ า ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น

การขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน ควรมีหลักเกณฑ์การกระจายลงพื้นที่ที่ชัดเจน

1

2

3

4
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ข้อสังเกตกรรมาธิการงบประมาณฯ 2564

การพิจารณาแผนงานบูรณาการ หน่วยงานเจ้าภาพเป็นผู้รับผิดชอบในการชี้แจงภาพรวมการจัดท างบประมาณ 
รวมทั้งขั้นตอนการท างานร่วมกันเพื่อก าหนดเป้าหมายร่วม (joint KPI) และแนวทางการด าเนินงาน 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าได้อย่างชัดเจน รวมทั้งภารกิจของหน่วยงานภายใต้แผนงานบรูณาการที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน

ควรพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณมาสมทบกับงบประมาณ กรณีที่มีเงินสะสมคงเหลือ 
และรายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ รายละเอียดการใช้จ่าย และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
โดยพิจารณาจากรายละเอียดงบการเงินฉบบัเต็ม

รายละเอียดค าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ จะต้องสอดคล้องกับข้อมูลในเอกสารงบประมาณ (ฉบับคาดแดง)

6

5

7
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คกก. จัดท างบประมาณรายจ่ายบรูณาการฯ
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบข้อเสนองบประมำณ

22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

ครม. ให้ควำมเห็นชอบ
กำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยบูรณำกำรฯ 
และมอบหมำยผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับแผนงำนบูรณำกำร ปี 2565

22 ธ.ค. 635

ครม. ให้ควำมเห็นชอบ 

กำรจัดท ำข้อเสนอเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์
กำรจัดสรรงบประมำณ ปี 2565

พ.ย. 63

1 ธ.ค. 63

4

ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณจดัท ำรำยละเอียดค ำขอฯ

7

15 ม.ค. 64 ส่งรำยละเอียดค ำขอฯ

18 ม.ค. – 9 ม.ีค. 64
การพิจารณารายละเอียด งปม. 

8

16 มี.ค. 64
ครม. ให้ควำมเห็นชอบ

พร้อมแนวทำงกำรปรับปรุงฯ 

12 ต.ค. 63
ครม. เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำ งปม. 
และปฏิทินงบประมำณปี 2565

1

7 ก.ย. 64
สลค. น ำร่ำง พ.ร.บ. 

งบประมำณฯ 
ข้ึนทูลเกล้ำฯ ถวำย

เพื่อประกำศใช้

15

23 - 24 ส.ค. 64
ส.ว. พิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ.
งบประมำณฯ

14

11 – 13 ส.ค. 64
ส.ส. พิจำรณำ
วำระท่ี 2 - 3

13

26 – 27 พ.ค. 64
ส.ส. พิจำรณำวำระท่ี 1

12

มิ.ย. – ส.ค. 64
คณะกรรมาธิการฯ 
พิจำรณำร่ำง พ.ร.บ. 
งบประมำณฯ

10 พ.ค. 64

20 เม.ย. - 5 พ.ค. 64
สงป. จัดพิมพ์ร่ำง พ.ร.บ. 
งบประมำณฯ 
และเอกสำรประกอบ

11

ครม. ให้ควำมเห็นชอบ
ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ 
ส่งสภำผู้แทนรำษฎร

20 เม.ย. 64

24 มี.ค. – 7 เม.ย. 64
การรับฟงัความคิดเหน็

10

ครม. รับทรำบผลกำรรับฟัง
ควำมคิดเห็น และให้ควำมเห็นชอบ 
ข้อเสนอ ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ

ต.ค. – ธ.ค. 63 3
ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ อปท. 
จัดท ำงบประมำณ มิติพื้นท่ี (Area) 

1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 642
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล 
และจัดท ารายงาน 
- จัดท ำรำยละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น งปม. 
ปี 2565 (แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ)

- รำยกำรท่ีมีวงเงินต้ังแต่ 1,000 ลบ. ข้ึนไป
ให้น ำเสนอ ครม. ก่อนเสนอ สงป. 

- หน่วยรับงบประมำณ 
รับฟังควำมคิดเห็นกำรจัดท ำค ำขอ งปม.

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ม.ค. 64 ก.พ. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 พ.ค. 64 มิ.ย. – ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

7 – 25 ธ.ค. 636
- กำรท ำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง
- กำรพิจำรณำประมำณกำรรำยได้  ก ำหนดนโยบำย วงเงิน 

และโครงสร้ำงงบประมำณ ปี 2565
ครม. ให้ควำมเห็นชอบ

- นายกรัฐมนตร ีมอบนโยบำยฯ

การจัดท านโยบาย งปม. ปี 2565 

ครม. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุง
รำยละเอียด งปม. และมอบ สงป. รับฟังควำมคิดเห็น

17 – 19 มี.ค. 64
การพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม. 

9

23 ม.ีค. 64

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5 ม.ค. 64
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การทบทวนและการวางแผนงบประมาณ
12 ต.ค. 63

1. ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ ปี 2565
1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 64

2. การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดท ารายงาน
- เป้าหมายผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับฯ MTEF ปรับปรุงข้อมูลประมาณการรายรับและรายงานผลการใช้จ่ายฯ 
ปี 2563 รวมถึงจัดท ารายละเอียดงบประมาณ แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- หน่วยรับงบประมาณเสนอรายการขอก่อหน้ีผูกพันฯ ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. 
ขึ้นไป เสนอต่อ ครม. พิจารณาอนุมัติก่อนส่งค าของบประมาณ ปี 2565

- หน่วยรับงบประมาณด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. – ธ.ค.  63
3. ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท. จัดท างบประมาณมิติพื้นที่

1 – 30 พ.ย. 63
4. การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

และ เสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 1 ธ.ค. 63
22 ธ.ค. 63

5. ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
และมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ปี 2565
และคณะกรรมการจัดท างบประมาณบูรณาการฯ ปี 2565 พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ วันที่ 22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

7 – 25 ธ.ค. 63
6. คกก. นโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง

และนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณ ปี 2565 
และ เสนอ ครม. เห็นชอบ กรอบวงเงินงบประมาณ ปี 2565 วันที่ 5 ม.ค. 64

การจัดท างบประมาณ
ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

7. หน่วยรับงบประมาณ จัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณ ปี 2565
และส่ง สงป. วันที่ 15 ม.ค. 64

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
8. สงป. พิจารณารายละเอียด งปม. และ

เสนอ ครม. เห็นชอบ พร้อมแนวทาง
การปรับปรุงฯ งบประมาณ 
วันท่ี 16 ม.ีค. 64

17 – 19 มี.ค. 64
9. สงป.พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม.

เสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 23 ม.ีค. 64
และมอบให้ สงป. รับฟังความคิดเห็นฯ 

24 มี.ค. - 7 เม.ย. 64
10. สงป. รับฟังความคิดเห็นฯ

เสนอ ครม. วันท่ี 20 เม.ย. 64 รับทราบผล
การรับฟังความคิดเห็นฯ และเห็นชอบ
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ งบประมาณ ปี 2565

20 เม.ย.  - 5 พ.ค. 64 
11. สงป. พิมพ์ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 

ปี 2565 และเอกสารประกอบ 
เสนอ ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ ปี 2565 วันท่ี 10 พ.ค. 64

การอนุมัติงบประมาณ
26 - 27 พ.ค. 64

12. สส. พิจารณา 
วาระท่ี 1

11 – 13 ส.ค. 64
13. สส. พิจารณา 

วาระท่ี 2 - 3

23 - 24 ส.ค. 64
14. สว. พิจารณา

ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณ ปี 2565

7 ก.ย. 64
15. สลค. น าร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณ ปี 2565
ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อประกาศใช้

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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