
เอกสารแนบ 2

ดาน กิจกรรม
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบประมาณ 1. การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2559
   - วางแผนแจงภาควิชา/หนวยงาน จัดทําคําของบประมาณ
แผนดินป 2559 หมวดเงินอุดหนุนวิจัย, เงินอุดหนุนนักศึกษา, 
งานบริการวิชาการ, ที่ดินสิ่งกอสราง
   - มหาวิทยาลัยแจงใหสรุปปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
เบื้องตน เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณากรอบวงเงินที่จะใหขอตั้งใน
งบแผนดินป 2559
   - วางแผนรวบรวมความตองการหมวดครุภัณฑ, ที่ดิน
สิ่งกอสรางและความตองการงบประมาณสนับสนุนปญหาและ
อปสรรคในการดําเนินงานเบื้องตนเสนอผบริหารเพื่อจัดสง

แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2557 งานนโยบายและแผน  คณะแพทยศาสตร

2557 2558

อุปสรรคในการดาเนนงานเบองตนเสนอผูบรหารเพอจดสง
มหาวิทยาลัย
   - มหาวิทยาลัยแจงวงเงินงบประมาณแผนดินประจําป 2559 ที่
จะเสนอขอใหคณะฯ ทราบ
  - งานนโยบายจัดทําฉบับรางทุกหมวดรายจายเสนอผูบริหาร
  - จัดทํารายละเอียดฉบับจริงสงมหาวิทยาลัย
2. ยื่นแปรญัตติงบประมาณรายจาย ประจําป 2559
3. ชี้แจงคณะกรรมมาธิการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2559
   - เตรียมขอมูลชี้แจงคณะกรรมมาธิการ  
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4.  การจัดทํางบประมาณเงินรายได ประจําปงปม.2558
    - มหาวิทยาลัยแจงคณะจัดทํางบประมาณเงินรายได
    - จัดทําประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได ป 2558 และ
เตรียมขอมูลเบื้องตนสําหรับการพิจารณา
    - สรุปรายงานขอมูลการจัดทําประมาณการรายจาย
งบประมาณเงินรายไดป 2558
    - เสนอขอมูลฉบับรางใหผูบริหารพิจารณา
    - จัดทํารายละเอียดสงมหาวิทยาลัย
               - ฉบับราง
               - ฉบับสมบูรณ
    - มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเงินรายไดตอที่ประชุมคณบดี

    - มหาวิทยาลัยเสนองบประมาณเงินรายไดตอที่ประชุมสภาุ
มหาวิทยาลัย
    - แจงยอดเงินที่ผานการพิจารณาแลวใหคณะฯ ทราบ
5. โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน ป 2558,
โครงการสาธารณสุข-ศาสตร, โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวเพื่อชาวชนบทชนบท,โครงการผลิตแพทย
  - สรุปวงเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทยเพิ่มที่ไดรับให
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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   - จัดทํารายละเอียดประมาณการรายจายเงินอุดหนุนตามวงเงิน
ที่จัดสรรให
   - แจงรายละเอียดของหมวดรายจายใหงานคลังและงานพัสดุ
เพื่อดําเนินการ
  - จัดทํางบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาแพทยของโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท เสนอสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท
6. การพิจารณาครุภัณฑ
   1. ภาควิชา/หนวยงานจัดทํา/สงคําขอครุภัณฑ
   2. งานนโยบายฯ รวบรวม/สรุป เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

รายการครภัณฑที่ขอตั้งในงบประมาณแผนดิน ป 2559   - รายการครุภณฑทขอตงในงบประมาณแผนดน ป 2559
   - รายการครุภัณฑที่ขอตั้งในงบประมาณเงินรายได ป 2558
   - รายการครุภัณฑงบผลิตแพทยเพิ่ม ป 2558
   3. งานนโยบายฯจัดทํารายการครุภัณฑที่ตั้งในงบแผนดินป 
2559 สงมหาวิทยาลัย
   4. งานนโยบายฯ แจงรายการครุภัณฑที่ไดรับจากงบประมาณ
เงินรายไดป 2558, งบผลิตแพทยเพิ่มป 2558
  *5. สํานักงบประมาณแจงรายการครุภัณฑงบแผนดินป 2559 ที่
ไดรับ
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แผน 1.  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2557
2.  ภาระงานใหมที่ยืนยันดําเนินการในปงบประมาณ2557 
และภาระงานใหมที่จะดําเนินการในป งบประมาณ 2558(
ระยะเวลากําหนดสงขึ้นอยูกับการรับทราบวงเงิน
งบประมาณจากสํานักงบประมาณ)
3.  การเสนอขอปรับแผน (สําหรับหลักสูตรใหมที่จะเปดใน
ปการศึกษา 2557)
    3.1 สาขาวิชาใหม
         - คณะเสนอหลักสูตรใหมไปยังมหาวิทยาลัยที่รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ
         - กองบริการการศึกษาวิเคราะหหลักสูตร และกองแผนงาน
วิเคราะหความพรอมและความเปนไปได  
         - เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการู ุ ุ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
         - เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมคณบดี
         - เสนอหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
     3.2 มหาวิทยาลัยสงโครงการเสนอทบวงฯ เพื่อพิจารณา(6 - 9 
เดือน)
4. ทบทวนแผนกลยุทธของคณะทุกป
5. รายงาน KPI ภาควิชา
6. รายงาน KPI ทีมบริหาร (ทุก 3 เดือน)
7. รายงาน KPI คณะ
8. รายงานขาราชการใสสะอาด

(แจงตัวบงชี้)
9. รายงานควบคุมภายใน (ทุก 6 เดือน)
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รายงานผล 1.  รายงานมาตรการการบริหารงบประมาณและการ
รายงานแผน/ผลปฏิบัติงานและการใชจายเงินงบประมาณ 
(ตามแบบ สงป.1 - 3 )   
2.  การรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ
 พศ. 2555-6 (ตามแบบ สงป. 1 - 3)
    -  งวดที่ 1  
    -  งวดที่ 2
    -  งวดที่ 3
    -  งวดที่ 4

อัตรากําลัง 1. จัดทําคําขอกําหนดตําแหนงเพิ่มใหม (แผนอัตรากําลัง
ระยะ 4 ป)
2. การทบทวนกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณแผนดิน ตามแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป

3. การจัดทําคําขออัตรากําลังตําแหนงอาจารย
  3.1 แจงภาควิชาจัดทําคําขออัตราตั้งใหมตําแหนงอาจารย 
ประจําปงบประมาณ 2558
  3.2 พิจารณาคําขออัตราตั้งใหมตําแหนงอาจารยปงบประมาณ 
2557
4. การพิจารณาคําขออัตรากําลังสายสนับสนุน
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1. ติดตามผลการใชจายงบประมาณ
   1.1 ติดตามผลการใชจายงบประมาณ  (รายรับจริง และ
รายจายจริง)
ศูนยอุบัติเหตุ
1. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย ทุก 2 เดือน

แผนการขยาย
เตียง

1. จัดทําแผนการขยายเตียงป 2558 - 2561 นําเขาทีมบริหาร
โรงพยาบาล
1. จัดเตรียมวาระประชุม/บันทึกรายงานการประชุม/แจง
วาระการประชุมใหคณะกรรมการพัฒนาสถานที่และ
สิ่งแวดลอมรับทราบผลการดําเนินการ
2. จัดเก็บ/รวบรวมตัวชี้วัดในระบบงานสําคัญดาน
สิ่งแวดลอมในการดูแลผูปวย
3. ประสานภาควิชา/หนวยงาน เพื่อหาขอมูลการใชพื้นที่

การติดตาม
และประเมินผล

พัฒนาสถานที่
และสิ่งแวดลอม
 (ENV)

ดาน Excellence
 Center

ทํางานใหเกิดประโยชน
* คือขั้นตอนที่สํานักงบประมาณเปนผูกําหนด
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