
 
กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา 
 

ล าดับ กระทรวง/หน่วยงาน 
แผนการพิจารณา สว.  

วัน/เดือน/ปี  
 ประชุมครัง้แรกเพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพิจำรณำ อ. 8 มิ.ย. 64  
 ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจประเทศและงบประมำณรำยจ่ำย พ. 16 มิ.ย. 64 

1. กระทรวงกำรคลัง (16 หน่วย 2 กองทุน งบกลำง 7 รำยกำร) พฤ. 17 – ศ. 18 มิ.ย. 64 
2. กระทรวงพำณิชย ์(11 หน่วย)  จ. 21 มิ.ย. 64 
3. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (6 หน่วย) อ. 22 มิ.ย. 64  
4. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม (15 หน่วย) พ. 23 – พฤ. 24 มิ.ย. 64 
5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(19 หน่วย 2 กองทุน) ศ. 25, จ. 28 มิ.ย. 64 
6. กระทรวงคมนำคม (13 หน่วย) อ. 29 – พ. 30 มิ.ย. 64 (เช้ำ) 
7. กระทรวงกำรต่ำงประเทศ (1 หน่วย) พ. 30 มิ.ย. 64 (บ่ำย) 
8. กระทรวงอุตสำหกรรม (7 หน่วย) พฤ. 1 ก.ค. 64 (เช้ำ) 
9. กระทรวงพลังงำน (5 หน่วย) พฤ. 1 ก.ค. 64 (บ่ำย) 
10. กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (7 หน่วย) ศ. 2 ก.ค. 64 (เช้ำ) 
11. กระทรวงสำธำรณสุข (16 หน่วย 3 กองทุน) ศ. 2 (บ่ำย) – จ. 5 ก.ค. 64 
12. กระทรวงแรงงำน (6 หน่วย) อ. 6 ก.ค. 64 (เช้ำ) 
13. กระทรวงวัฒนธรรม (9 หน่วย 4 กองทุน) อ. 6 ก.ค. 64 (บ่ำย)  
14. สภำกำชำดไทย (1 หน่วย) พ. 7 ก.ค. 64 (เช้ำ) 
15. กระทรวงกำรพฒันำสังคมฯ (8 หน่วย 4 กองทุน) พ. 7 ก.ค. 64 
16. กระทรวงศึกษำธิกำร (10 หน่วย 1 กองทุน) พฤ. 8 – ศ. 9 ก.ค. 64  
17. กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

(100 หน่วย 1 กองทุน) 
จ. 12 – อ. 13 ก.ค. 64 

18. กระทรวงยุติธรรม (12 หน่วย 1 กองทุน) พ. 14 ก.ค. 64 
19. กระทรวงกลำโหม (6 หน่วย) พฤ. 15 ก.ค. 64 (เช้ำ) 
20. กระทรวงมหำดไทย (13 หน่วย 2 กองทุน) พฤ. 15 (บ่ำย) – ศ. 16 ก.ค. 64  
21. จังหวัดและกลุ่มจงัหวัด (94 หน่วย) จ. 19 – อ. 20 ก.ค. 64 
22. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (292 หน่วย) พ. 21 – พฤ. 22 ก.ค. 64 
23. ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (25 หน่วย 2 กองทุน งบกลำง 4 รำยกำร) ศ. 23, พฤ 29 ก.ค. 64 
24. ส่วนรำชกำรไม่สังกดัฯ (9 หน่วย 1 กองทุน งบกลำง 1 รำยกำร) ศ. 30 ก.ค. 64 
25. หน่วยงำนของรัฐสภำ (3 หน่วย 1 กองทุน) จ. 2 ส.ค. 64 (เช้ำ) 
26. หน่วยงำนของศำล (3 หน่วย) จ. 2 ส.ค. 64 (บ่ำย) 
27. หน่วยงำนขององค์กรอิสระและองค์กรอัยกำร (6 หน่วย 1 กองทุน) อ. 3 ส.ค. 64 (เช้ำ) 
28. ส่วนรำชกำรในพระองค ์(1 หน่วย) - 
29. หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ (2 หน่วย 1 กองทุน) อ. 3 ส.ค. 64 (บ่ำย) 
30. แผนงำนบูรณำกำร (11 แผนงำน) ช้ีแจงพร้อมหน่วยงำนเจำ้ภำพหลัก - 
31. รัฐวิสำหกิจที่ไม่ขอรับงบประมำณ พ. 4 ส.ค. 64  

 - พิจำรณำรำ่งรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร พฤ. 5 – ศ. 13 ส.ค. 64 
 - ด ำเนนิกำรจดัพิมพ์รำยงำนของคณะกรรมำธิกำร (ส่งพิมพ์) จ. 16 ส.ค. 64 

 - คณะกรรมำธิกำรส่งรำยงำนต่อประธำนวุฒิสภำเพ่ือบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม จ. 16 ส.ค. 64 

 - วุฒิสภำจะพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยฯ จ. 23 - อ. 24 ส.ค. 64 
 - นำยกรัฐมนตรีน ำขึ้นทูลเกล้ำฯ เพื่อประกำศใช้เป็นกฎหมำย อ. 7 ก.ย. 64 

    หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ตรวจสอบได้ที ่https://www.senate.go.th/view 
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