
ปฏิทินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ล าดับ วัน เดือน ปี  ขั้นตอนและกิจกรรม 
กระบวนการทบทวนและวางแผนงบประมาณ 

1 12 ต.ค. 63 
  

คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2 1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 64 
  

การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดท ารายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยรับงบประมาณ ดังน้ี 

  1 ต.ค. – 13 พ.ย.  63 
  

  1) จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผล
การปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งส านักงบประมาณ   

  1 ต.ค. – 13 พ.ย.  63 
  

  2) ร่วมกับส านักงบประมาณ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับ
และรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งส านักงบประมาณ 

  1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 63 
  

  3) จัดท ารายละเอียดค าขอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ส่งส านักงบประมาณ 

 1 ต.ค. 63 – 8 ม.ค. 64 
  

  4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรบั
งบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ 

  1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 64 
  
 
 

1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 64 
  

  5) รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณซ่ึงจะต้องมีการก่อหน้ีผูกพัน
งบประมาณมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณส าหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป  
ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  6) หน่วยรับงบประมาณด าเ นินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่   

3 ต.ค. – ธ.ค.  63 ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มิติพื้นที่ (Area) ให้เป็นไปตามความต้องการในพื้นที่
แผนพัฒนาพื้นที่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

4 พ.ย. 63 
 
 
 
 
 
 

1 ธ.ค. 63 

1. ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
ร่วมกันพิจารณาและจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล  
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 
22 ธ.ค. 63 

 
22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  1)  คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ  
และมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2) คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และ
ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ส่งส านักงบประมาณ 
 



ล าดับ วัน เดือน ปี  ขั้นตอนและกิจกรรม 
6 7 – 25 ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 

5 ม.ค. 64 

การจัดท านโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565   
1) คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ  จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง  
2) กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ ก าหนดนโยบาย วงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
3) นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
4) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กระบวนการจัดท างบประมาณ    

7 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64   
 

หน่วยรับงบประมาณ จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2565 ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนโยบายงบประมาณ 
วงเงิน โครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้
สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ แผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งน าข้อเสนองบประมาณรายจ่าย 
บูรณาการและรายงานเก่ียวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายละเอียดค าขอ
งบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และส่งส านักงบประมาณผ่านระบบ e- budgeting 

8 18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64  
  

1. ส านักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565 เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

  16 มี.ค. 64 
 

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

9 17 – 19 มี.ค. 64 
 

23 มี.ค. 64 
 

1. ส านักงบประมาณ พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความ
คิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

10 24 มี.ค. - 7 เม.ย. 64   1. ส านักงบประมาณ ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  

  20 เม.ย. 64 
  

2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

11 20 เม.ย.  -  5 พ.ค. 64   
 

1. ส านักงบประมาณ ด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ 

  11 พ.ค. 64 
  

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอสภา
ผู้แทนราษฎร 
 

   



ล าดับ วัน เดือน ปี  ขั้นตอนและกิจกรรม 
กระบวนการอนุมัติงบประมาณ  
12 27 - 28 พ.ค. 64 

 
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 

13 11 – 13  ส.ค. 64  สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 - 3 

14 23 - 24 ส.ค. 64 วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

15 7 ก.ย. 64  
  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

หมายเหตุ  

1. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
- สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ มาถึงสภาผู้แทนราษฎร  
 (กรณี ครม. ส่งสภาผู้แทนฯ วันอังคารที่ 11 พ.ค. 64 จะครบ 105 วัน ในวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 64) 
- วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯ น้ันมาถึงวุฒิสภา 
 (กรณีสภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันอังคารที่ 24 ส.ค. 64 จะครบ 20 วันในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ย. 64) 
2. ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และ 23 มีนาคม 2564 
 
 

 




