
ล ำดับที่ ข้ันตอนและกิจกรรม ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมำณแผ่นดิน

1 จดัท ำบันทึกแจง้หน่วยงำนให้จดัท ำค ำของบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

พ.ศ.2566

2 จดัท ำรำยงำนผลกำรใช้จำ่ยงบประมำณรำยจำ่ยและเงินนอกงบประมำณ คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

รวมท้ังผลกำรปฏิบัติงำนของปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ส่งส ำนักงบประมำณ และกองคลัง

2.1) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (สงป.301) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

      - ไตรมำสท่ี 1

      - ไตรมำสท่ี 2

      - ไตรมำสท่ี 3

      - ไตรมำสท่ี 4 (รำยงำนช่วงเดือนตุลำคมของปี พ.ศ. 2565)

3 จดัท ำประมำณกำรรำยจำ่ยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (มส.65-3 ถงึ มส.65-5) คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศึกษำ และส ำนักงบประมำณ

4 จดัท ำรำยละเอยีดค ำขอเบื้องต้น งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

พ.ศ.2566 แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ส่งส ำนักงบประมำณ และกองทรัพยำกรมนุษย์

5 พิจำรณำทบทวนและปรับปรุง เป้ำหมำยกลยุทธ์ ผลผลิต/โครงกำร กจิกรรม คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกลุ

ตัวช้ีวัดผลส ำเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ และประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรใช้จำ่ย คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566    ส่งส ำนักงบประมำณ

6 จดัท ำรำยละเอยีดค ำของบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกลุ

ส่งส ำนักงบประมำณ ผ่ำนระบบ e-Budgeting คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

7 จดัท ำข้อมูลงบประมำณเพื่อแปรญัญติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 (ถ้ำม)ี คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

8 จดัท ำรำยละเอยีดงบประมำณ ช้ีแจงต่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณ ปี พ.ศ.2566 ขั้น กรรมำธิกำร  วุฒิสภำ คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

อนุกรรมำธิกำร

9 แจง้ผลกำรจดัสรรงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ให้หน่วยงำน คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

คุณฐิภำพรรณ ช้ำงฟอง

งบประมำณของมหำวทิยำลยั 

1 จดัท ำรำยละเอยีดงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565ในรูป คุณปิยำภรณ  ขนัเพชร

แบบ  QR Code และท ำบันทึกเวียนส่งให้หน่วยงำนเพื่อใช้ประกอบกำรด ำ คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

เนินงำนในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง คุณสิริพรรณ  เอกภัทรสกลุ

คุณฐิภำพรรณ  ช้ำงฟอง

2 จดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยจำกรำยได้มหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 คุณรัตนำ คูเขตต์ไพศำล

คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

ปฏิทินกำรท ำงำนของงำนวเิครำะห์และจัดท ำงบประมำณ ประจ ำปี พ.ศ. 2565

งำนวเิครำะห์และจัดท ำงบประมำณ

หัวหน้ำงำน นำงรัตนำ คูเขตไพศำล

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2564



ล ำดับที่ ข้ันตอนและกิจกรรม ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

3 จดัท ำหนังสือขอขอ้มูลจำกกองคลังและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง ได้แก ่ประมำณกำร คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

รำยได้จำกค่ำธรรมเนียมฯ รำยรับจริง ค่ำจดทะเบียนลักษณะวิชำ ค่ำเบี้ยปรับ

กรณีผิดสัญญำกำรชดใช้ทุน รำยจำ่ยจริงค่ำจำ้งเหมำบริกำร ค่ำสำธำรณูปโภค

4 จดัท ำขอ้มูลค่ำธรรมเนียมอปุกรณ์กำรศึกษำและหรือ/ห้องปฏิบัติกำร คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

5 จดัท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรจดัท ำงบประมำณจำกเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย คุณรัตนำ คูเขตต์ไพศำล

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 คุณปิยำภรณ  ขนัเพชร

คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

6 เสนอกรอบยุทธศำสตร์กำรจดัท ำงบประมำณ พ.ศ. 2566 คุณรัตนำ คูเขตต์ไพศำล

 - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คุณปิยำภรณ  ขนัเพชร

 - เสนอกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณของมหำวิทยำลัย คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

 - เสนอสภำมหำวิทยำลัย 

7 กองแผนงำนแจง้กรอบยุทธศำสตร์กำรจดัท ำงบประมำณจำกเงินรำยได้ของ คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

8 กองแผนงำนจดัท ำวงเงินอดุหนุนท่ัวไป (Block grant) ประจ ำปีงบประมำณ คุณรัตนำ คูเขตต์ไพศำล

พ.ศ. 2566 คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

9 หน่วยงำนกลุ่มให้บริกำรและสนับสนุนกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คุณรัตนำ คูเขตต์ไพศำล

(ส ำนักงำนอธิกำรบดี)จดัท ำค ำของบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

 พ.ศ. 2566 ในระบบงบประมำณ On line และส่งเอกสำรมำยังกอง

แผนงำน 

10 พิจำรณำงบประมำณให้หน่วยงำนกลุ่มให้บริกำร คุณรัตนำ คูเขตต์ไพศำล

และสนับสนุนกำรบริหำรมหำวิทยำลัย(ส ำนักงำนอธิกำรบดี) เสนอท่ีประชุม คุณปิยำภรณ์ ขนัเพชร

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย คณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและ คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

งบประมำณ และเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติงบประมำณรำยจำ่ย

 จำกรำยได้มหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

งบประมำณของหน่วยงำน

1 กองแผนงำนแจง้บันทึกวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่กบม.เห็นชอบ คุณปิยำภรณ์ ขันเพชร

กรอบยุทธศำสตร์กำรจดัท ำงบประมำณให้หน่วยงำนคณะ/ส ำนัก/สถำบัน/

โรงพยำบำลฯ เพื่อน ำไปรวมกับเงินรำยได้ของหน่วยงำน และจดัท ำค ำของบประมำณ

รำยจำ่ยจำกรำยได้หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

2 หน่วยงำนจดัท ำค ำของบประมำณรำยจำ่ยจำกรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  คุณปิยำภรณ์ ขันเพชร

 ในระบบงบประมำณ On Line และจดัส่งมำยังกองแผนงำนจ ำนวน 1 ชุด คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

3 ประชุมคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ เพื่อพิจำรณำงบประมำณ คุณปิยภรณ์ ขันเพชร

รำยจำ่ยจำกรำยได้หน่วยงำน คณะ/ส ำนัก/สถำบัน/โรงพยำบำลฯ ประจ ำปีงบประมำณ คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

พ.ศ. 2566 

4 กองแผนงำน เสนอร่ำงงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 คุณปิยภรณ์ ขันเพชร

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย



ล ำดับที่ ข้ันตอนและกิจกรรม ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผู้รับผิดชอบ

5 หน่วยงำนส่งค ำของบเพิ่มเติมระหว่ำงปี คร้ังที่ 1 โดยกองแผนงำนน ำเสนองบเพิ่มเติม คุณปิยำภรณ์  ขันเพชร

ระหว่ำงปี คร้ังที่ 1 ตำมขัน้ตอน ดังนี้

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย

6 หน่วยงำนส่งค ำของบเพิ่มเติมระหว่ำงปี คร้ังที่ 2 โดยกองแผนงำนน ำเสนองบเพิ่มเติม คุณปิยำภรณ์  ขันเพชร

ระหว่ำงปี คร้ังที่ 2 ตำมขัน้ตอน ดังนี้

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย

7 รำยงำนรำยรับจริงและรำยจริงกำรใช้จำ่ยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ คุณปิยภรณ์ ขันเพชร

 พ.ศ.2565 (จ ำนวน 4 ไตรมำส)

หน่วยงำนจดัส่งรำยงำนรับจำ่ยจริงแต่ละไตรมำส 1

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย

หน่วยงำนจดัส่งรำยงำนรับจำ่ยจริงแต่ละไตรมำส 2

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย

หน่วยงำนจดัส่งรำยงำนรับจำ่ยจริงแต่ละไตรมำส 3

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย

หน่วยงำนจดัส่งรำยงำนรับจำ่ยจริงแต่ละไตรมำส 4 ก ำหนดส่ง เดือนพฤศจกิำยนและ

  - เสนอคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย เข้ำกรรมกำรฯเดือนธันวำคม

  - เสนอคณะกรรมกำรด้ำนกำรวำงแผนและงบประมำณ

  - เสนอสภำมหำวิทยำลัย

8 หน่วยงำนแจง้ปรับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำโครงกำรบริกำรกำรศึกษำ (ถ้ำม)ี มำยังกอง คุณกำญจนำ มณีวัฒนภิญโญ

แผนงำนเพื่อน ำเสนอกองคลังน ำเข้ำคณะอนุกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเงินและ

ทรัพย์สินพิจำรณำอนุมัติ

 - ระดับปริญญำตรี

 - ระดับบัณฑิตศึกษำ

เจำ้หน้ำที่งำนวิเครำะห์และจดัท ำงบประมำณ
1. นำงรัตนำ  คูเขตไพศำล   (หัวหน้ำงำน)                       
2. นำงสำวสิริพรรณ  เอกภัทรสกุล
3. นำงสำวปิยำภรณ์  ขันเพชร
4. นำงสำวฐิภำพรรณ  ช้ำงฟอง
5.นำงสำวกำญจนำ  มณีวัฒนภิญโญ

โทร. 82- 1858   E – mail  :  pkanphet@yahoo.com
โทร. 82- 1854 E-mail : aim_nalin@hotmail.com
โทร. 82- 1851    E-mail : teddytong11@hotmail.com

โทร. 82- 1845  E-mail : rattana_k@hotmail.com
โทร. 82- 1859 E-mail : Siripan59@hotmail.com


