
 
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ วัน เดือน ปี  ขั้นตอนและกิจกรรม 
กระบวนการทบทวนและการวางแผนงบประมาณ 

1 22 ต.ค. 62 คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2 1 ต.ค. 62 – 21 ม.ค. 63 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และจัดท ารายงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยรับงบประมาณ ดังนี ้

  1 ต.ค. – 14 พ.ย.  62   1) จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งส านักงบประมาณ 

  1 ต.ค. – 13 ธ.ค. 62   2) ร่วมกับส านักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งส านักงบประมาณ 

 1 ต.ค. – 13 ธ.ค. 62    3) จัดท ารายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่าย
ประจ าและรายจ่ายลงทุน) ส่งส านักงบประมาณ 

  1 ต.ค. 62 – 14 ม.ค. 63   4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับ
งบประมาณ ส่งส านักงบประมาณ 

  1 ต.ค. 62 – 21 ม.ค. 63   5) รายการที่หน่วยรับงบประมาณขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท 
ขึ้นไป  ให้น าเสนอคณะรฐัมนตรพีิจารณาอนุมัต ิก่อนเสนอรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564 

3 4 – 29 พ.ย. 62 1. ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกันพิจารณา
และจัดท าข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล และน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

  11 ธ.ค. 62 2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 
11 ธ.ค. 62 

 
12 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และ
มอบหมายผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2) คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
พิจารณาและให้ความเห็นชอบขอบเขต เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานตัวช้ีวัดและข้อเสนอ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่งส านักงบประมาณ 

5 ธ.ค. 62 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง  
6 18 – 20 ธ.ค. 62  นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
7 24 ต.ค. – 27 ธ.ค. 62 ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มิติพื้นที่ (Area) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นท่ี และยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

8 26 ธ.ค. 62 
 

1. กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้ ก าหนดนโยบาย วงเงินงบประมาณ
รายจ่าย และโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

เอกสารแนบ 
 



 
ล าดับ วัน เดือน ปี  ขั้นตอนและกิจกรรม 

    7 ม.ค. 63 2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย วงเงินงบประมาณรายจ่าย และโครงสร้าง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กระบวนการจัดท างบประมาณ   
9 ธ.ค. 62 – 24 ม.ค. 63   

 
หน่วยรับงบประมาณ จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่แสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณ วงเงิน โครงสร้าง
งบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
พื้นท่ีและน าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
เพื่อใช้ประกอบการจัดท ารายละเอียดค าของบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งส านักงบประมาณ ผ่านระบบ e-budgeting 

10 27 ม.ค. – 10 มี.ค. 63 
 

1. ส านักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

  17 มี.ค 63 
 

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

11 18 – 20 มี.ค. 63 1. ส านักงบประมาณ  พิจารณาการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

 24 มี.ค. 63 2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบให้ส านักงบประมาณไปด าเนินการรับฟังความคิดเห็น
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

12 25 มี.ค. - 8 เม.ย. 63   
 

1. ส านักงบประมาณ ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

  21 เม.ย. 63 
 

2. คณะรัฐมนตรี รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

13 22 เม.ย.  -  5 พ.ค. 63   1. ส านักงบประมาณ ด าเนินการจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ 

  12 พ.ค. 63 
  

2. คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ และน าเสนอสภาผู้แทนราษฎร 

กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
14 27 – 28 พ.ค. 63 

  
สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  วาระที่ 1 

15 19 - 20 ส.ค. 63  
  

สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 วาระที่ 2 - 3 

16 7 – 8 ก.ย. 63 วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

17 15 ก.ย. 63  
  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี น าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

 

 
หมายเหตุ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ .2560 
สภาผู้แทนราษฎรมีเวลาพจิารณาให้แลว้เสร็จภายใน 105 วัน นบัตั้งแต่วันที่รา่งพระราชบัญญัติฯมาถึงสภาผู้แทนราษฎร 
(กรณี ครม.ส่งสภาผู้แทนฯ 12 พ.ค.63 จะครบ 105 วัน ในวันจันทร์ที ่24 ส.ค. 63) 
วุฒิสภามีเวลาพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน 20 วนันับตั้งแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฯนั้นมาถึงวุฒิสภา 
(กรณีสภาผู้แทนฯ ส่งวุฒิสภา วันที่ 24 ส.ค. 63 จะครบ 20 วัน ในวันเสาร์ 12 ก.ย. 63 ) 


