
  เอกสารแนบ  1 

แนวทางการจัดท าเอกสารเสนองบประมาณ 
 

 ควรพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ แผนงานโครงการ หลักสูตร ที่ส าคัญจ าเป็น รวมทั้งล าดับความส าคัญ
เพ่ือจัดท าค าขอตั้งงบประมาณและแผนความต้องการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ทั้งของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล 
จากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  เสนอขอตั้งประมาณ 
1.  ชื่อรายการ   
2.  เหตุผล   
3.  ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด   
4. รายรับ-รายจ่าย (รายจ่ายประจ า เชิงรุก อ่ืนๆ)  โดยรายรับ > รายจ่าย 
5. ล าดับความส าคัญ เป็น 3 ระดับ    (ฟอร์มแนบและตัวอย่าง) 
 

- ศึกษารายละเอียดขั้นตอน ขอบเขตและกรอบการด าเนินงาน จาก file ที่แนบมาพร้อมนี้ (slide วาระ 4.1) 
- โปรดส่งเอกสารทุกรายการที่ลงลายมือแล้วจากผู้อ านวยการศูนย์ พร้อม file ที่งานนโยบายและแผน mail 

: chardaporn.pra@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 30  มีนาคม 2561 
- เมื่องบประมาณผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนฯ แล้ว ให้ผู้เสนองบประมาณน าไป

จัดท าตามแบบฟอร์มที่ระบุประเภทรายจ่าย  และกรอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดท าและจัดหา
เอกสารประกอบที่กองแผนงานก าหนดในคู่มือการกรอกฟอร์มจัดท างบฯ 

- ถือปฏิบัติตามแนวทางและปฏิทินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการวิเคราะห์ วางแผน บริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 1/2561 
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เอกสารแนบ  1 
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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(มติ ค.กก. 30 ม.ค.61) 
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1 30 ม.ค.61 คณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบรหิารงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท า
งบประมาณและปฏิทินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2 1 ก.พ. – มี.ค.61 หน่วยงาน ศูนย์ หลักสตูร พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อประกอบ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ด้านท่ีก ากับดูแล 

3 30 มี.ค.61 หน่วยงาน ศูนย์ หลักสตูร ส่งเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ให้กับงานนโยบายและแผน 
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4 2 - 6 เม.ย.61 หัวหน้างานและศูนย์ล าปาง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมค าขอตั้งงบประมาณฯ 

5 9 – 24 เม.ย.61 งานนโยบายและแผน  งานคลังและพัสดุ ตรวจสอบและสรุปงบประมาณฯ 

6 ……… เม.ย.61 คณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบรหิารงบประมาณ พิจารณาค าขอตั้งงบประมาณฯ  
(ครั้งท่ี 1) และให้ข้อแสนอแนะปรบัปรุงค าขอตั้งงบประมาณ 

7 15 มิ.ย.61 หน่วยงาน ศูนย์ หลักสตูร ส่งค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ภายหลังที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้กับงานนโยบายและแผน 

8 18 - 29 มิ.ย.61 งานนโยบายและแผน  งานคลังและพัสดุ ตรวจสอบและสรุปงบประมาณฯ 

9 ……. ก.ค.61 คณะกรรมการวิเคราะห์วางแผนและบรหิารงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้ง
งบประมาณฯ (ครั้งท่ี 2) 
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10 ส.ค.61 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์  พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

11 ก.ย.61 คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   

12 ก.ย. – ต.ค.61 คณะเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ต่อมหาวิทยาลัยมหดิล 
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13 พ.ย.61 ส านักงบประมาณพิจารณาและจดัท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  เบื้องต้น 

14 10 เม.ย.62 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

15 9-25 พ.ค.62 ส านักงบประมาณพมิพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

16 7-30 มิ.ย.62 ฝ่ายนิติบญัญตัิ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 

17 1-14 ส.ค.62 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยมหดิล พิจารณางบประมาณค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
และรับทราบงบประมาณแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

18 14-21 ส.ค.62 สภามหาวิทยาลยัมหดิล พิจารณางบประมาณค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

19 25-30 ก.ย.62 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งการอนุมัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

หมายเหตุ 
ก าหนดการจะปรับปรุงตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  ของมหาวิทยาลัยมหิดล 


