
1 ภาระงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 21/2/2020   จงกล

ต.ค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณแผนดิน

1 จัดทํารายละเอียดขอมูลงบประมาณที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสํานักงบประมาณ เพื่อ

เตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายและวุฒิสภาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแบบฟอรม สํานักงบประมาณและ สป.อว

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

2 จัดทําขอมูลงบประมาณเพื่อแปรญัญติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถามี) คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

3 จัดทํารายละเอียดงบประมาณที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

งบประมาณรายจายและวิฒิสภาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  นําเสนอ 

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ/คณะกรรมการมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติเพื่อแจงใหหนวยงานที่ไดรับจัดสรรงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของใช

เปนขอมูลปฎิบัติงานตอไป

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

4 ประสานและติดตามกับทางกองคลังและหนวยงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจางงบประมาณที่

ไดรับจัดสรรในสวนของงบครุภัณฑและคาที่ดินสิ่งกอสรางเพื่อใหเปนไปตามกําหนดเวลา

ของสํานักงบประมาณ

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

5 จัดทําบันทึกแจงหนวยงานใหจัดทําคําของบประมาณแผนดิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564

   คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

6 จัดทําบันทึกแจงหนวยงานใหจัดทําคําของบงบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

7 ทบทวนและปรับปรุง  เปาหมายการใหบริการหนวยงาน กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

กิจกรรม ตัวชี้วัด  ผลสําเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับจาการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงสํานักงบประมาณ

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล

6 จัดทําคําของบประมาณแผนดิน และงบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปน

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  สง สป.อว. และ สํานักงบประมาณ

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

8 จัดทําคําของบประมาณแผนดิน และงบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงใน

 ระบบ e-budgeting ของ สํานักงบประมาณ

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

9 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน สงป. ปงบประมาณ 2563  (สงป.301)  คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

10 ติดตาม และรายงานผลเขาระบบการรายงานผลของสํานักงบประมาณ ปงบประมาณ 2563 คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

    - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 1

    - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 2

    - รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3

11 จัดทํารายละเอียดขอมูลงบประมาณที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรจากสํานักงบประมาณ เพื่อ

เตรียมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายและวุฒิสภาประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอรม สํานักงบประมาณและ สป.อว

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล   

คุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

งบประมาณของมหาวิทยาลัย ต.ค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรูปแบบ CD , 

QR Code และทําบันทึกเวียนสงใหหนวยงานเพื่อใชประกอบการดําเนินงานในสวนที่

เกี่ยวของ

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร          

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

คุณสิริพรรณ เอกภัทรสกุล 

ตุณฐิภาพรรณ ชางฟอง

2 จัดทํางบประมาณรายจายจากรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ.2564 คุณรัตนา คูเขตตไพศาล

3 จัดทําหนังสือขอขอมูลจากกองคลังและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ประมาณการรายได

จากคาธรรมเนียมฯ รายรับจริงจาก คาจดทะเบียนลักษณะวิชา คาเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา

การชดใชทุน รายจายจริงคาจางเหมาบริการ  คาสาธารณูปโภค

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล

4 จัดทําขอมูลคาธรรมเนียมอุปกรณการศึกษาและ/หรือหองปฏิบัติการ คุณรัตนา คูเขตตไพศาล

5 จัดทํากรอบยุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร

ลําดับที่ กิจกรรม พ.ศ. 2563

ปฏิทินการปฏิบัติงาน : งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ พ.ศ.2562

หัวหนางาน : นางจงกล  มณีสวัสดิ์



2 ภาระงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 21/2/2020   จงกล

ต.ค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ กิจกรรม พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ พ.ศ.2562

6   - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

7 กองแผนงานแจงกรอบยุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

8 กองแผนงานจัดทําวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร        

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

9 หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2564 ในระบบงบประมาณ online และสงเอกสารมายังกองแผนงาน

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล      

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

10 จัดประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณที่จัดสรรใหหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี   

เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  เสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณรายจายจากรายได

มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล      

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

งบประมาณของหนวยงาน
1 กองแผนงานแจงบันทึกวงเงินอุดหนุนทั่วไป (block grant) ที่กบม.เห็นชอบกรอบ

ยุทธศาสตรการจัดทํางบประมาณใหหนวยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ เพื่อ

นําไปรวมกับเงินรายไดของหนวยงาน และจัดทําคําของบประมาณรายจายจากรายได

หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คุณปยาภรณ ขันเพชร     คุณ

กาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

2 หนวยงานจัดทําคําของบประมาณรายจายจากรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน

ระบบงบประมาณ On Line  และจัดสงมายังกองแผนงานจํานวน 1 ชุด

คุณปยาภรณ ขันเพชร     คุณ

กาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

3 จัดประชุมกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณางบประมาณ

รายจายจากรายไดหนวยงาน คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

คุณปยาภรณ ขันเพชร     คุณ

กาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

4 กองแผนงาน เสนอรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุณปยาภรณ ขันเพชร     คุณ

กาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

  - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

5 หนวยงานสงคําของบเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 1 โดยกองแผนงาน นําเสนองบเพิ่มเติม

ระหวางป ครั้งที่ 1 ตามขั้นตอนดังนี้

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร        

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

  - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

6 หนวยงานสงคําของบเพิ่มเติมระหวางป ครั้งที่ 2 โดยกองแผนงาน นําเสนองบเพิ่มเติม

ระหวางป ครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนดังนี้

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร        

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

  - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

7 รายงานรายรับจริงและรายจริงการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

(จํานวน 4 ไตรมาส)

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร        

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

หนวยงานจัดสงรายงานรับจายจริงแตละไตรมาส 1

  - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

หนวยงานจัดสงรายงานรับจายจริงแตละไตรมาส 2

  - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ต.ค. พ.ย. ธค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับที่ กิจกรรม พ.ศ. 2563

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผูรับผิดชอบ พ.ศ.2562

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

หนวยงานจัดสงรายงานรับจายจริงแตละไตรมาส 3

  - เสนอกรรมการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

  - เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

  - เสนอสภามหาวิทยาลัย

8 หนวยงานแจงปรับปรับคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการบริการการศึกษา (ถามี) มายังกอง

แผนงานเพื่อนําเสนอ กองคลังนําเขาคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานการเงินและ

ทรัพยสินพิจารณากอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

9 ติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดีประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563

คุณรัตนา คูเขตตไพศาล       

คุณปยภรณ ขันเพชร        

คุณกาญจนา มณีวัฒนภิญโญ

เจาหนาที่งานวิเคราะหและจัดทํางบประมาณ

1. นางจงกล    มณีสวัสดิ์    (หัวหนางาน)                       

2. นางรัตนา  คูเขตตไพศาล

3. นางสาวสิริพรรณ  เอกภัทรสกุล

4. นางสาวปยาภรณ  ขันเพชร

5. นางสาวฐิภาพรรณ  ชางฟอง

6. นางสาวกาญจนา  มณีวัฒนภิญโญ

โทร. 82- 1845

โทร. 82- 1861

โทร. 82- 1859

โทร. 82- 1858 

โทร. 82- 1854

โทร. 82- 1851


	ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 63

