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ต.ค. 63 พ.ย. 63 ธ.ค. 63 ก.พ. 64ม.ค. 64 มี.ค. 64 เม.ย. 64 ก.ย. 64ส.ค. 64ก.ค. 64มิ.ย. 64

ขั้นอนุมัติงบประมาณ

ขั้นอนุมัติงบประมาณ

ขั้นจัดท างบประมาณ

ขั้นจัดท างบประมาณ

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ขั้นทบทวน+วางแผนงบประมาณ

1 1 ต.ค. – 21 ธ.ค. 63

กสส. จัดท ารายละเอียด แผนงาน
บุคลากรภาครัฐ ส่ง สงป. ภายใน
วันที่ 21 ธ.ค. 63

2 1 ต.ค. – 8 ม.ค. 64

พิจารณา ทบทวน ปรับปรุง 
เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด วันที่ 18 พ.ย. 63

3 1 ธ.ค. 63
กสส.รับทราบยุทธศาสตร์จัดสรร 
งปม. ปี 65

4
กสส. รับนโยบายจัดท า งปม. 
ปี 65 จากนายกรัฐมนตรี

7 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 63

5 กสส. รับทราบกรอบวงเงินและ
โครงสร้าง งปม. ปี 65 ตามมติ ครม.

5 ม.ค. 64

6 30 ต.ค. – 18 ธ.ค. 63

- 30 ต.ค. 63 กผง. แจ้งหน่วยงานจัดท า
ข้อเสนอ งปม. ปี 65 (รายจ่ายเพื่อการลงทุน)
- 18 พ.ย. 63 แจ้งหน่วยงาน จัดท า
ข้อเสนอ งปม. ปี 65 ในภาพรวม 
ส่งในระบบภายในวันที่ 18 ธค. 63

7 4 ม.ค. 64

กสส. ส่งรายละเอียดค าขอ
งปม. ปี 65 ให้ สศก. เพ่ือประมวล
และเสนอ กษ. พิจารณาเห็นชอบ

8 16 ม.ค. – 10 มี.ค. 64
กสส. จัดท ารายละเอียด
ประกอบการเสนอค าขอ งปม.
ตามที่ สงป. ต้องการ

9 16 มี.ค. 64
กสส. รับทราบรายละเอียด งปม. ปี 65 และ
แนวทางการปรับปรุงรายละเอียด งปม. ปี 65

10 17 - 19 ม.ีค. 64
กสส. ปรับปรุง
รายละเอียดงปม. ปี 65 ตามแนว
ที่ สงป. ก าหนด และส่งสงป. 
ภายในวันที่ 19. มี.ค. 64

11 23 มี.ค. 64 กสส. รับทราบรายละเอียดการปรับปรุง งปม. ปี 65

12 20 เม.ย. 64
กสส. รับทราบข้อเสนอร่าง พรบ. 
งปม. ปี 65 ตามที่ ครม. เห็นชอบ

13 20 เม.ย. – 5 พ.ค. 64
- กสส. ตรวจร่าง พรบ. งปม. ปี 65

14 10 พ.ค. 64

พ.ค. 64

กสส. รับทราบร่าง พรบ. งปม. ปี 65
ตามมติ ครม.ให้ความเห็นชอบ

15 26 - 27 พ.ค. 64

กสส. Stand by ณ รัฐสภา เพ่ือจด
ประเด็นในการพิจารณาวาระที่ 1

16 7 – 11 มิ.ย. 64
กผง. จัดประชุมเพื่อเตรียมการช้ีแจง 
งปม. ปี 65 ต่อคณะกรรมาธิการ

17 14 - 18 มิ.ย. 64
ชี้แจงภาพรวม กษ.และกรม (สส.)

18 21 - 25 มิ.ย. 64
ชี้แจงภาพรวม กษ.
และกรม (สว.)

19 28 มิ.ย. – 9 ก.ค. 64
กสส. ชี้แจงต่อ คณะอนุฯ 
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง บูรฐานราก

20 12 – 16 ก.ค.64
กสส. ชี้แจงต่อคณะอนุฯ
สัมมนาและฝึกอบรมฯ

21 11 – 13 ส.ค. 64
กสส. Stand by ณ รัฐสภา เพ่ือ
จดประเด็นชี้แจงวาระ 2-3 (สส.)

23

23 - 24 ส.ค. 64

กสส. Stand by ณ รัฐสภา เพ่ือจด
ประเด็นการพิจารณาวาระ 2-3 (สว.)

22

7 ก.ย. 64

กสส. รับทราบร่าง พรบ. งปม. ปี 65
ตามที่ทูลเกลา้ฯ ถวายและปรับปรุง
เพ่ือจัดพิมพ์และเผยแพร่


