
21 มี.ค. – 5 เม.ย. 65

- มหาวทิยาลยัเสนอร่างเงนิรายได ้65 (เพิม่เตมิ) ต่อ 

คณะกรรมการการเงนิ (กง.)

Timeline ปฏทินิงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65
ขัน้จดัท างบประมาณ ขัน้อนุมตังิบประมาณ

27 ต.ค. – 3 ธ.ค. 64 

- สว่นงานจดัท ารายละเอยีดค าขอ งปม. 66 
- สว่นงานจดัคนลงแผนงานบคุลากรภาครฐั

27 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64   

- สว่นงานจดัท ารายละเอยีด
ค าขอ งปม. 66 ที ่ผ่าน

คณะกรรมการอ านวยการ
ประจ าสว่นงาน ในระบบ

CMU e-Planning

1 - 25 ก.พ. 65

- สว่นงานจดัท าเงนิรายได ้งปม. 65 

(เพิม่เตมิ)

1 พ.ค. – 13 มิ.ย. 65

- สว่นงานปรบัปรุง งปม. 66

- จดัคนลงแผนงาน

20 พ.ค. 65 - สว่นงานทราบวงเงนิแผ่นดนิเบื้องตน้

ต.ค. – 15 ธ.ค. 64

- สว่นงานบนัทกึโครงการ 65 ในระบบ eMENSCR
และสง่มหาวทิยาลยั

ขัน้ทบทวน + วางแผนงบประมาณ

7 ม.ค. 65

- สว่นงานรายงานผล 65 Q1 ในระบบ

eMENSCR และสง่มหาวทิยาลยั

ขัน้ทบทวน + วางแผนงบประมาณ

ขัน้จดัท างบประมาณ ขัน้อนุมตังิบประมาณ

8 เม.ย. 65

- สว่นงานรายงานผล 65 Q2 ในระบบ

eMENSCR และสง่มหาวทิยาลยั

แผ่นดิน

1 ต.ค. – 24 ธ.ค. 64 สง่ สงป.

- ทบทวนเป้าหมายและตวัชี้วดั งปม. 66

- จดัท าค าขอแผนงานบคุลากรภาครฐั

19 ต.ค. 64 : ครม. เหน็ชอบปฏทินิ งปม. 66

7 ธ.ค. 64 : ครม. ยทุธศาสตรจ์ดัสรร งปม. 66

4 ม.ค. 64 : ครม. เหน็ชอบนโยบาย     

วงเงนิ และโครงสรา้ง งปม. 66
15 มี.ค. 65 : ครม. เหน็ชอบรายละเอยีด

งปม. 66 ที่ปรบัปรุง

17 พ.ค. 65 : ครม. เหน็ชอบร่าง พรบ.

งปม. รายจา่ย 66 

1 – 24 ธ.ค. 64 - พจิารณาทบทวน MTEF     

27 ต.ค. 64

- แจง้ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายใหส้ว่นงานจดัท า

ค าขอ งปม. 66

ธ.ค. 64 – 15 ม.ค. 65

- สง่ค าของบประมาณ 66 ให ้สงป. ผ่านระบบ e-Budgeting

- สง่ PART/ ค.เสีย่งตามหลกัธรรมาภบิาล

15 ม.ค. 65 - รายงานผล 65 Q1 สง่ สป.อว. สงป. และ สกอ.

20 พ.ค. 65 

- แจง้วงเงนิแผ่นดนิเบื้องตน้แก่สว่นงาน

มิ.ย. - 16 ก.ค. 65 

- จดัสรร งปม. แผ่นดนิ ปี 66 ในระบบ e-planning

1 มิ.ย. – 18 ส.ค. 65  : ช้ีแจง งปม. 66 ต่อ

- คณะกรรมาธิการฯ สส. และ สว.

- คณะอนุกรรมาธิการ สส. และ สว.

มิ.ย. 65 - แปรญตัต ิสง่ส  านกังบประมาณ

15 เม.ย. 65

- รายงานผล 65 Q2 สง่ สป.อว. สงป.และ สกอ.

15 ก.ค. 65 - รายงานผล 65 

Q3 สง่ สป.อว. สงป. และ สกอ.

แผ่นดินรายได้

1 – 18 มี.ค. 65

- มหาวทิยาลยักล ัน่กรอง เงนิรายได ้65 (เพิม่เตมิ)  

23 เม.ย. 65

- มหาวทิยาลยัเสนอร่างเงนิรายได ้65 (เพิม่เตมิ) ต่อ  

สภามหาวทิยาลยั
29 เม.ย. 65

- มหาวทิยาลยัแจง้สว่นงานปรบัปรุง งปม. 66 และ 

จดัคนลงแผน

มิ.ย. – 19 ก.ค. 65

- มหาวทิยาลยักล ัน่กรอง งปม. 66

20 ก.ค. – 3 ส.ค. 65

- มหาวทิยาลยัเสนอร่าง งปม. 66 ต่อ

คณะกรรมการการเงนิ (กง.)

27 ส.ค. 65

สง่ขอ้มลูความสมัพนัธบ์คุลากรให ้payroll (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)ก.ค. 65

มหาวทิยาลยัเสนอร่าง งปม. 66 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)
ต่อ สภามหาวทิยาลยั

15 ก.ย. 65 - แจง้สว่นงานประกาศ งปม. 66 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)
- สง่รหสั งปม. 66 ใหร้ะบบ 3 มติ ิและ จดัท าแผน 66 สง่ สงป.

รายได้

1 ธ.ค. 65

1 มี.ค. และ 1 มิ.ย. 65 - แจง้สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ Q2 และ Q3 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)

1 ส.ค. 65 แจง้สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ Q4 และ งปม. 65

6 ก.ย. 64 : ทูลเกลา้ฯ ถวายเพื่อ 

ประกาศบงัคบัใช้

ต.ค. – ธ.ค. 64

- สว่นงานจดัท างบประมาณรายจ่าย 66

มติพิื้นที ่(Area) 

แผ่นดินรายได ้ แผ่นดินรายได้

1 - 15 มี.ค. 65 - สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ Q2 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)

1 - 15 มิ.ย. 65 - สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ Q3 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)

แผ่นดินรายได้

8 ก.ค. 65

- สว่นงานรายงานผล 65 Q2 

ในระบบ eMENSCR และสง่

มหาวทิยาลยั

ส.ค.– 15 ก.ย. 

65
- สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ 
Q4 และ งปม. 65 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)

15 ก.ย. 65 - สว่นงานทราบมตอินุมตั ิงปม. รายจ่าย 66
(รายไดแ้ละแผ่นดนิ) จากสภามหาวทิยาลยั

ทกุวนัท่ี 15 ของเดอืนถดัไป : สว่นงานรายงานผลการด าเนินงานและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ในระบบ One - Planning
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รายได้ แผ่นดิน

1 - 15 ธ.ค. 64 - สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ Q1 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)

- แจง้สว่นงานทบทวนการขยายระยะเวลาฯ Q1 (รายไดแ้ละแผ่นดนิ)
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30 ส.ค. 65 : วฒุิสภาเหน็ชอบร่าง พรบ.

งปม. รายจา่ย 66 


