
กรอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา 

ล าดับ กระทรวง/หน่วยงาน 
แผนการพิจารณา กมธ. สว.  

วัน/เดือน/ปี  
 ประชุมคร้ังแรกเพื่อก าหนดแนวทางการพิจารณา จ. 13 มิ.ย. 65 
 ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจประเทศและงบประมาณรายจ่าย พ. 22 มิ.ย. 65 
1 กระทรวงการคลัง (16 หน่วย 2 กองทุน งบกลาง 7 รายการ) พฤ. 23 - ศ. 24 มิ.ย. 65 
2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 หน่วย 1 กองทุน) จ. 27 - อ. 28 มิ.ย. 65 
3 กระทรวงคมนาคม (13 หน่วย) พ. 29 - พฤ. 30 มิ.ย. 65 
4 กระทรวงการต่างประเทศ (1 หน่วย) ศ. 1 ก.ค. 65 (เช้า) 
5 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (6 หน่วย) ศ. 1 ก.ค. 65 (บ่าย) 
6 กระทรวงพาณิชย์ (11 หน่วย 2 กองทุน) จ. 4 ก.ค. 65 
7 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (15 หน่วย) อ. 5 - พ. 6 ก.ค. 65 
8 กระทรวงอุตสาหกรรม (7 หน่วย) พฤ. 7 ก.ค. 65 (เช้า) 
9 กระทรวงพลังงาน (5 หน่วย) พฤ. 7 ก.ค. 65 (บ่าย) 
10 กระทรวงศึกษาธิการ (10 หน่วย 1 กองทุน) ศ. 8 , จ. 11 ก.ค. 65 
11 กระทรวงสาธารณสุข (16 หน่วย 3 กองทุน) อ. 12, จ. 18 ก.ค. 65 
12 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (100 หน่วย 1 กองทุน) อ. 19 – พ. 20 ก.ค. 65 
13 สภากาชาดไทย (1 หน่วย) พฤ. 21 ก.ค. 65  
14 กระทรวงแรงงาน (6 หน่วย) พฤ. 21 ก.ค. 65  
15 กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (8 หน่วย 5 กองทุน) ศ. 22 ก.ค. 65 
16 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (7 หน่วย 1 กองทุน) จ. 25 ก.ค. 65 (เช้า) 
17 กระทรวงวัฒนธรรม (9 หน่วย 4 กองทุน) จ. 25 ก.ค. 65 (บ่าย) 
18 กระทรวงมหาดไทย (11 หน่วย 2 กองทุน) อ. 26 ก.ค. 65 
19 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (94 หน่วย) พ. 27 ก.ค., จ.1 ส.ค. 65 
20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (303 หน่วย) อ. 2 – พ. 3 ส.ค. 65 
21 กระทรวงกลาโหม (6 หน่วย 1 กองทุน) พฤ. 4 ส.ค. 65 (เช้า) 
22 กระทรวงยุติธรรม (12 หน่วย 1 กองทุน) พฤ. 4 ส.ค. 65 (บ่าย) 
23 ส านักนายกรัฐมนตรี (28 หน่วย 2 กองทุน งบกลาง 4 รายการ) ศ. 5, จ. 8 ส.ค. 65 
24 ส่วนราชการไม่สังกัดฯ (9 หน่วย 1 กองทุน งบกลาง 1 รายการ) อ. 9 – พ. 10 ส.ค. 65  
25 หน่วยงานของศาล (3 หน่วย) พฤ. 11 ส.ค. 65 (เช้า) 
26 หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ (6 หน่วย 2 กองทุน) พฤ. 11 ส.ค. 65 (บ่าย) 
27 ส่วนราชการในพระองค์ (1 หน่วย) - 
28 หน่วยงานของรัฐสภา (3 หน่วย 1 กองทุน) จ. 15 ส.ค. 65 (เช้า) 
29 หน่วยงานอื่นของรัฐ (2 หน่วย) จ. 15 ส.ค. 65 (บ่าย) 
30 รัฐวิสาหกิจท่ีไม่ขอรับงบประมาณ อ. 16 ส.ค. 65  
 แผนงานบูรณาการ (11 แผนงาน) ชี้แจงพร้อมหน่วยงานเจ้าภาพหลัก - 
 - พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการ พ. 17 – ศ. 19 ส.ค. 65 
 - ด าเนินการจัดพิมพ์รายงานของคณะกรรมาธิการ จ. 22 ส.ค. 65  

 - คณะกรรมาธิการส่งรายงานต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม พ. 24 ส.ค. 65 

 - วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จ. 29 – อ. 30 ส.ค. 65 
 - น าร่าง พรบ. งบประมาณขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อประกาศบังคับใช้ อ. 6 ก.ย. 65 

หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตรวจสอบได้ท่ี https://www.senate.go.th  
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญสัปดาห์ละ ๕ วัน โดยประชุมทุกวันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ 
- ภาคเช้า เร่ิมประชุม ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
- ภาคบ่าย เร่ิมประชุม ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

ปรับปรุง 22 /06 /65 


