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หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับกระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 140 ก าหนดให้ การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การด าเนินการตามนัย
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 และ มาตรา 20 ซึ่งมีสาระส าคัญ
ก าหนดให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจจัดท างบประมาณ รวมถึงการด าเนินการ
ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

หลักการ
และเหตุผล

❖ แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
❖ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อเสนอครั้งนี้



1. ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) แผนการปฏิรูปประเทศ
(4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (5) แผนความม่ันคงแห่งชาติ (6) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(7) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (8) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึง ความจ าเป็น/ภารกิจ/ความต้องการ

ในพื้นที่ และแผนพัฒนาพื้นที่

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. ด าเนินการให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ 2560 / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 /
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วน

2. ให้ความส าคัญกับ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น / การเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ / การจัดบริการสาธารณะ
/ การลดความเหลื่อมล้ า / การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ / ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ
- ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน - การชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการที่มีความส าคัญต่ าหรือหมดความจ าเป็น 
- การน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 และ ปี 2564 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3



คกก. จัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ
พิจารณาและให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ

22 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64

ครม. ให้ความเห็นชอบ
การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายบูรณาการฯ 
และมอบหมายผู้มีอ านาจ
ก ากับแผนงานบูรณาการ ปี 2565

22 ธ.ค. 635

ครม. ให้ความเห็นชอบ 

การจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ปี 2565

พ.ย. 63

1 ธ.ค. 63
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ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64
หน่วยรับงบประมาณจัดท ารายละเอียดค าขอฯ
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15 ม.ค. 64 ส่งรายละเอียดค าขอฯ

18 ม.ค. – 9 มี.ค. 64
การพิจารณารายละเอียด งปม. 
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16 มี.ค. 64
ครม. ให้ความเห็นชอบ

พร้อมแนวทางการปรับปรุงฯ 

12 ต.ค. 63
ครม. เห็นชอบแนวทางการจัดท า งปม. 
และปฏิทินงบประมาณปี 2565

1

7 ก.ย. 64
สลค. น าร่าง พ.ร.บ. 

งบประมาณฯ 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

เพ่ือประกาศใช้

15

23 - 24 ส.ค. 64
ส.ว. พิจารณา
ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

14

11 – 13 ส.ค. 64
ส.ส. พิจารณา
วาระที่ 2 - 3
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26 – 27 พ.ค. 64
ส.ส. พิจารณาวาระท่ี 1

12

มิ.ย. – ส.ค. 64
คณะกรรมาธิการฯ 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ

10 พ.ค. 64

20 เม.ย. - 5 พ.ค. 64
สงป. จัดพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณฯ 
และเอกสารประกอบ
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ครม. ให้ความเห็นชอบ
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 
ส่งสภาผู้แทนราษฎร

20 เม.ย. 64

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

10

ครม. รับทราบผลการรับฟัง
ความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบ 
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ

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

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1 ต.ค. 63 – 11 ม.ค. 642
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล 
และจัดท ารายงาน 
- จัดท ารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้น งปม. 
ปี 2565 (แผนงานบุคลากรภาครัฐ)

- รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. ขึ้นไป
ให้น าเสนอ ครม. ก่อนเสนอ สงป. 

- หน่วยรับงบประมาณ 
รับฟังความคิดเห็นการจัดท าค าขอ 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 ม.ิย. – ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64

7 – 25 ธ.ค. 636
- การท าแผนการคลังระยะปานกลาง
- การพิจารณาประมาณการรายได้  ก าหนดนโยบาย วงเงิน 

และโครงสร้างงบประมาณ ปี 2565
ครม. ให้ความเห็นชอบ (5 ม.ค. 64)

- นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายฯ

การจัดท านโยบาย งปม. ปี 2565 

ครม. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
รายละเอียด งปม. และมอบ สงป. รับฟังความคิดเห็น

17 – 19 มี.ค. 64
การพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม. 
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23 มี.ค. 64



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีคาดว่า
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 วันท่ี 1 ธ.ค. 63
22 ธ.ค. 63

5. ครม. ให้ความเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 
และมอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ปี 2565
และคณะกรรมการจัดท างบประมาณบูรณาการฯ ปี 2565 พิจารณาและ
ให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ วันท่ี 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 ม.ีค. 64
8. สงป. พิจารณารายละเอียด งปม. และ

เสนอ ครม. เห็นชอบ พร้อมแนวทาง
การปรับปรุงฯ งบประมาณ 
วันที่ 16 มี.ค. 64

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

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

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

เสนอ ครม. วันที่ 20 เม.ย. 64 รับทราบผล
การรับฟังความคิดเห็นฯ และเห็นชอบ
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บงบประมาณ 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 วันที่ 10 พ.ค. 64

การอนุมัติงบประมาณ
26 - 27 พ.ค. 64

12. สส. พิจารณา 
วาระที่ 1

11 – 13 ส.ค. 64
13. สส. พิจารณา 

วาระที่ 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
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อประกาศใช้
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ข้อเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


