




















แนวทางจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567 

25 ตุลาคม 2565

ส านักงบประมาณ
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เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดแผนการปฏิบัติงาน 
ให้สอดคล้องกับช่วงวาระการด าเนินงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 และ มาตรา 20 ซึ่งมีสาระส าคัญก าหนดให้
ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจจัดท างบประมาณและปฏิบัติการอย่างอื่น อาทิ การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ากรอบประมาณการรายจ่าย 
การเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่าย และสถานะเงินนอกงบประมาณ เป็นต้น 
และก าหนดให้ผู้อ านวยการเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภา
เป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

หลักการ
และเหตุผล

 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อเสนอคร้ังนี้

หลักการและเหตุผล



1. ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ (2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13
(4) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (5) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(6) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (7) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึง ความจ าเป็น/ภารกิจ/ความต้องการในพ้ืนที่ 

และแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน 

5. ด าเนินการให้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ 2560 / พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ 2561 / พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 2561 /กฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีอยา่งครบถ้วน

3. ให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจ การจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ า การพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ โดยพิจารณา
- ความครอบคลุมของทุกแหล่งเงิน โดยน าเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ด าเนินภารกิจเป็นล าดับแรก
- ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกโครงการท่ีมีความส าคัญต่ าหรือหมดความจ าเป็น 
- ความพร้อมและขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ
- ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 และ ปี 2566 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
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2. ให้ความส าคัญกับการด าเนินการเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกมิติ มุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ธ.ค. 65 – 27 ม.ค. 66 หน่วยรับงบประมาณจดัท ำรำยละเอียดค ำขอฯ8
27 ม.ค. 66 ส่งรำยละเอียดค ำขอฯ

10 ม.ค. 66

28 ธ.ค. 65 – 6 ม.ค. 667 กำรพิจำรณำประมำณกำรรำยได้ก ำหนดนโยบำย
วงเงิน และโครงสร้ำงงบประมำณ 2567

ครม. ให้ควำมเห็นชอบ

ธ.ค. 65 – ม.ค. 66

1 – 27 ธ.ค. 656 กำรจัดท ำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง

นายกรัฐมนตร ีมอบนโยบำยฯ

4
คกก. จัดท างบประมาณรายจ่ายบรูณาการฯ
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบข้อเสนองบประมำณ

29 พ.ย. 65 – 27 ม.ค. 66

ครม. เห็นชอบ
กำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยบูรณำกำรฯ 
และมอบหมำยผู้มีอ ำนำจ
ก ำกับแผนงำนบูรณำกำร 2567

29 พ.ย. 655

ครม. ให้ควำมเห็นชอบ 

กำรจัดท ำข้อเสนอเป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์กำรจัดสรร

งบประมำณ 2567

ต.ค. - พ.ย. 65

22 พ.ย. 65

4

30 ม.ค. – 7 ม.ีค. 66
การพิจารณารายละเอียด งปม. 
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14 ม.ีค. 66
ครม. ให้ควำมเห็นชอบ

พร้อมแนวทำงกำรปรับปรุงฯ 

25 ต.ค. 65
ครม. เห็นชอบแนวทำงกำรจัดท ำ งปม. 
และปฏิทินงบประมำณ 2567

1

5 ก.ย. 66
สลค. น ำร่ำง พ.ร.บ. 

งบประมำณฯ 
ข้ึนทูลเกล้ำฯ ถวำย

เพื่อประกำศใช้

16

28 - 29 ส.ค. 66
ส.ว. พิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ.งบประมำณฯ

15

31 พ.ค. – 1 ม.ิย. 66
ส.ส. พิจำรณำวำระท่ี 1

13

ม.ิย. – ส.ค. 66
คณะกรรมาธิการฯ พิจำรณำ
ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ

16 พ.ค. 66

25 เม.ย. - 10 พ.ค. 66
สงป. จัดพิมพ์ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ 
และเอกสำรประกอบ

12

ครม. เห็นชอบร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ 
ส่งสภำผู้แทนรำษฎร

25 เม.ย. 66

29 ม.ีค. – 12 เม.ย. 66
การรับฟงัความคิดเหน็

11

ครม. รับทรำบผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
และเห็นชอบ ข้อเสนอ ร่ำง พ.ร.บ. งบประมำณฯ

ต.ค. 65 – ม.ค. 66 3
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและ อปท. 
จัดท ำงบประมำณ มิติพื้นท่ี (Area) 

1 ต.ค. 65 – 24 ม.ค. 662
กำรพิจำรณำทบทวน ปรับปรุงข้อมูล 
และจัดท ำรำยงำน ประกอบกำร
พิจำรณำจัดท ำงบประมำณ 2567 
ของหน่วยรับงบประมาณ 

ครม. ให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุง
รำยละเอียด งปม. และมอบ สงป. รับฟังควำมคิดเห็น

22 – 24 มี.ค. 66
การพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด งปม. 

10

28 ม.ีค. 66

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ขั้นจัดท างบประมาณ ขั้นอนุมัติงบประมาณขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ต.ค. 65 พ.ย. 65 ธ.ค. 65 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. – ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66

16 – 17 ส.ค. 66
ส.ส. พิจำรณำ
วำระที่ 2 - 3

14

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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การทบทวนและการวางแผนงบประมาณ

25 ต.ค. 65 1. ครม. เห็นชอบการเตรยีมการจัดท างบประมาณ 67

ต.ค. 65 – 24 ม.ค. 66

- ปยป. ร่วมกับ สศช. สงป. และ กพร. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร ์ฯลฯ

- รายการท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 500 ลบ. ขึ้นไป ให้ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตฯ 
ก่อนเสนอค ำขอ งปม. 2567

- เสนอรายการขอก่อหน้ีผูกพันฯ ท่ีมีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ลบ. ขึ้นไป 
ต่อ ครม. พิจำรณำอนุมัติ ก่อนส่งค ำขอ งปม. 67

- หน่วยรับงบประมำณด ำเนินกำรรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าค าขอ งปม.

2. ทบทวน ปรับปรงุ และจัดท ารายงาน 
ประกอบการพจิารณาจัดท างบประมาณ 67 ของหน่วยรับงบประมาณ

ต.ค. 65 – ม.ค.66 3. จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ อปท.
จัดท างบประมาณมิติพืน้ที่

ต.ค.- พ.ย. 65 4. การจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 67
และเสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 22 พ.ย. 65

29 พ.ย. 65
5. ครม. เห็นชอบการจัดท างบประมาณบรูณาการ และมอบหมาย
ผู้มีอ านาจก ากับ และ คกก. บูรณาการฯ 67 พิจารณาและเหน็ชอบ 
วันที่ 29 พ.ย. 65 – 27 ม.ค. 66

1 - 27 ธ.ค. 65
6.คกก. นโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดท าแผนการคลังระยะ
ปานกลาง นายกรัฐมนตรมีอบนโยบายฯ (ธ.ค. 65 - ม.ค. 66)

28 ธ.ค. 65 – 6 ม.ค. 66
7. การพิจารณาประมาณการรายได้ ก าหนดนโยบายวงเงิน และ
โครงสร้างงบประมาณ 2567 และ เสนอ ครม. เห็นชอบ 
วันที่ 10 ม.ค. 66 5

การจัดท างบประมาณ
ธ.ค. 65 – 27 ม.ค. 66

8. หน่วยรับงบประมาณ จัดท ารายละเอียด
ค าของบประมาณ 2567
และส่ง สงป. วันที่ 27 ม.ค. 66

30 ม.ค. – 7 มี.ค. 66
9. สงป. พิจารณารายละเอียด งปม. และ

เสนอ ครม. เห็นชอบ พร้อมแนวทาง
การปรับปรงุฯ งบประมาณ 14 มี.ค. 66

22 – 24 มี.ค. 66
10. สงป. พิจารณาการปรบัปรงุรายละเอียด งปม.

เสนอ ครม. เห็นชอบ วันที่ 28 มี.ค. 66
และมอบให้ สงป. รับฟังความคิดเหน็ฯ 

29 มี.ค. - 12 เม.ย. 66
11. สงป. รับฟังความคิดเห็นฯ

เสนอ ครม. วันที่ 25 เม.ย. 66 รับทราบผล
การรับฟงัความคิดเหน็ฯ และเห็นชอบ
ข้อเสนอ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567

25 เม.ย. - 10 พ.ค. 66
12. สงป. พิมพ์ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567

และเอกสารประกอบ 
เสนอ ครม. เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2567 วันที่ 16 พ.ค. 66

การอนุมัติงบประมาณ

31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66    

13. สส. พิจารณา วาระที่ 1

16 – 17 ส.ค. 66
14. สส. พิจารณาวาระที่ 2 - 3

28 - 29 ส.ค. 66
15. สว. พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณ 2567

5 ก.ย. 66
16. สลค. น าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2567

ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้


