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แนวทางการจดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส านักงบประมาณ

(1) ยุทธศาสตรช์าต ิ(2) แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิ(3) แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรบัปรุง)

(4) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(5) นโยบายและแผนระดบัชาตวิ่าดว้ย

ความมัน่คงแห่งชาต ิ(6) แผนปฏบิตัิราชการของกระทรวง (7) เป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืของ

สหประชาชาต ิ(8) นโยบายส าคญัของรฐับาล และ (9) โมเดลเศรษฐกจิ BCG โดยมุ่งเนน้

โครงการส าคญัประจ าปี 2566 ที่สง่ผลต่อการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตรช์าติและแผนแม่บท

ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าต ิจ านวน 406 โครงการ และวาระการพฒันาที่ตอ้งใหค้วามส าคญั 

13 หมดุหมาย ตาม (ร่าง) แผนพฒันา ฯ ฉบบัที่ 13

นอ้มน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการจดัสรรงบประมาณ ค านึงถึง 

ความจ าเป็น/ภารกจิ/ความตอ้งการในพื้นที่ และแผนพฒันาพื้นที่ตามความตอ้งการของประชาชน

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั1

ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ COVID – 192
โดยใหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปญัหา บรรเทาหรอืแกไ้ขผลกระทบ

ทางเศรษฐกจิและสงัคมจากการแพร่ระบาด COVID – 19

ใหค้วามส าคญักบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น3
เพิม่ศกัยภาพการถา่ยโอนภารกจิ การจดับรกิารสาธารณะ 

ลดความเหลื่อมล ้า การพฒันาประสทิธิภาพ การจดัเกบ็รายได ้

และประสทิธิผลการใชจ้า่ยขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

มุ่งเป้าในการบูรณาการแกไ้ขปญัหาในระดบัพื้นที่เพือ่แกไ้ขปญัหาใหต้รงจุด

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม4
รฐัธรรมนูญ 2560 / พ.ร.บ. วนิัยการเงนิการคลงัของรฐั 2561 / 

พ.ร.บ. วธิีการงบประมาณ 2561 /กฎหมาย ระเบยีบ และมตคิณะรฐัมนตรี

ที่เกีย่วขอ้งกบัการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีอย่างครบถว้น

เพิ่มประสทิธิภาพการจดัท างบประมาณ5
โดยพจิารณา ดงัน้ี

(1) ความครอบคลุมของทกุแหล่งเงนิ โดยน าเงนินอกงบประมาณหรอืเงนิสะสมคงเหลอื

มาใชด้ าเนินภารกจิเป็นล าดบัแรก

(2) ชะลอ ปรบัลด หรอืยกเลกิโครงการที่มีความส าคญัต า่หรอืหมดความจ าเป็น

(3) ความพรอ้มและขีดความสามารถในการใชจ้า่ยงบประมาณ

(4) ความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน และผลการเบกิจา่ยงบประมาณปี 2564 และ ปี 2565 

ประกอบการพจิารณาจดัสรรงบประมาณ



ก.ย. 65

ส.ค. 65

ส านักงบประมาณ

ขัน้ทบทวน + วางแผนงบประมาณ ขัน้จดัท างบประมาณ ขัน้อนุมตังิบประมาณ

1
ครม.
เหน็ชอบ
แนวทางการ
จดัท  า งปม. 
และปฏทินิ 
งปม. 2565

2

การทบทวน ปรบัปรุงขอ้มลู
และจดัท  ารายงาน ประกอบ 
การพจิารณาจดัท  า งปม.2566
ของหน่วยรบังบประมาณ

จงัหวดั/กลุม่
จงัหวดัและ  
อปท. จดัท  า 

งปม. มติพิื้นที ่
(Area) 

3

4

จดัท  าขอ้เสนอเป้าหมาย
และยุทธศาสตรจ์ดัสรรฯ งปม.2566

ครม. ใหค้วามเหน็ชอบ 
7 ธ.ค. 64

ครม. เหน็ชอบ
การจดัท  า งปม.รายจ่าย

บูรณาการฯ และ
มอบหมายผูม้อี  านาจ 

ก ากบัแผนงานบูรณาการ 
2566

14 ธ.ค. 64 – 14 ม.ค. 65
คกก. จดัท า งปม.รายจา่ย
บูรณาการฯ พจิารณาและ
ใหค้วามเหน็ชอบขอ้เสนอ

งบประมาณ

6

คกก. นโยบายการเงนิการ
คลงัของรฐั ท าแผนการคลงั

ระยะปานกลาง
นายกรฐัมนตรี มอบนโยบาย 
การจดัท  างบประมาณ 2566 

(7 -30 ธ.ค. 64)

7
พจิารณาประมาณการรายได ้

ก าหนดนโยบาย วงเงนิ และโครงสรา้ง
งปม.2566 และ เสนอ ครม. เหน็ชอบ

วนัที่ 4 ม.ค. 65

หน่วยรบั งปม. 
จดัท  ารายละเอยีด
ค าขอ งปม. 2566

และส่ง สงป. 
วนัที่ 14 ม.ค. 65

สงป. พจิารณา
รายละเอยีด งปม. และ
เสนอ ครม. เหน็ชอบ 

พรอ้มแนวทาง
การปรบัปรุงฯ งปม. 
วนัที่ 15 มี.ค. 65

สงป. พจิารณาการปรบัปรงุ
รายละเอยีด งปม.เสนอ 

ครม. เหน็ชอบ วนัที ่
29 มี.ค. 65 และมอบ สงป. 

รบัฟงัความคดิเหน็ฯ 

10

สงป. รบัฟงัความ
คดิเหน็ฯ เสนอ 
ครม. 26 เม.ย. 65 
รบัทราบผลการรบัฟงั
ความคดิเหน็ฯ และ
เหน็ชอบขอ้เสนอ 
ร่าง พ.ร.บ. งปม.2566

12

สงป. พมิพร่์าง พ.ร.บ. งปม.2566
และเอกสารประกอบ เสนอ ครม.

เหน็ชอบวนัที ่17 พ.ค. 65
ส่งสภาผูแ้ทนราษฎร 

สส. พจิารณาวาระที ่1

คณะกรรมาธิการฯ
พจิารณา

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
มิ.ย. – ส.ค. 65

ส.ส. พจิารณา
วาระที ่2 - 3

15
ส.ว. พจิารณา
ร า่ง พ.ร.บ. งปม.ฯ

16
สลค. น าร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ 

ขึ้นทูลเกลา้ฯ ถวาย

เพือ่ประกาศใช ้

มิ.ย. – ก.ค. 65

พ.ค. 65 

13

14

เม.ย. 65

มี.ค. 65

ก.พ. 65

ม.ค. 65 

8

11

ธ.ค. 64

พ.ย. 64

ต.ค. 64START

9

1 - 7 8 - 12 13 - 16 

1 ต.ค. 64 – 11 ม.ค. 65

19 ต.ค. 64

ต.ค. – ธ.ค. 64

14 ธ.ค. 64
5

ต.ค. - พ.ย. 64

1 – 21 ธ.ค. 64

22 – 24 ธ.ค. 64

ธ.ค. 64 –
14 ม.ค. 65

23 – 25 มี.ค. 65

17 ม.ค. – 8 มี.ค. 65

30 มี.ค. - 13 เม.ย. 65

26 เม.ย. - 11 พ.ค. 65

17 –18 ส.ค. 65

1 – 2 มิ.ย. 65

29 - 30 ส.ค. 65

6 ก.ย. 65

ปฏทินิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ส านกังบประมาณ

ถนนพระรามที ่6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

https://www.bb.go.th


