ปฏิทินงบประมำณและแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี
ลำดับที่

ระยะเวลำดำเนินงำน

แหล่งงบ

1

สิงหาคม - กันยายน 2560

แผ่นดิน

2

3

1 ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2560

แผ่นดิน

ขั้นตอนและกิจกรรม
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธิ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วดั ผลสาเร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เตรียมจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่ ประจาปีงบประมา พ.ศ. 2562
จัดคาของบประมาณระดับภาค
จัดทาคาของบประมาณระดับจังหวัด
จัดทาคาของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
- จัดทาแผนการปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จา่ ยงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- คณะ/ศูนย์/สานัก/สถาบัน จัดทาและส่งแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง) ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562 (ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด)

ผู้รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
ร่วมกับหน่วยงานภายใน

กองนโยบายและแผน
คณะ /ศูนย์/สานัก/สถาบัน/กอง
นโยบายและแผน

- กองการเจ้าหน้าที่จดั ทางบรายจ่ายบุคลากร ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินตามแบบฟอร์ม/ตามที่ได้รับการประสานงจากสานักงบประมาณและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดส่งมายังกองนโยบายและแผน เพื่อ
ประกอบการจัดทางบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจ้าหน้าที่

10 พฤศจิกายน 2560

แผ่นดิน

- กองนโยบายและแผน จัดส่งข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ประกอบด้วยรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น รายจ่ายผูกพัน ภารกิจ
พื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ตอ่ เนื่อง แผนบูรณาการ ให้สานักงบประมาณและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานเจ้าภาพ

กองนโยบายและแผน

ธันวาคม 2560

แผ่นดิน

- จัดทาแบบรายงานกรอบวงเงิน ม.-ส 1 - ม.-ส 5 และ ทม. 1 - ทม. -5 ให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานัก
งบประมาณและ สานักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

- หน่วยงานส่งข้อมูลเสนอของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
กองนโยบายและแผน
* โครงการ ผลิตผลงานบริการวิชาการ

คณะ /ศูนย์/สานัก/สถาบัน/กอง
นโยบายและแผน
คณะ /ศูนย์/สานัก/สถาบัน/
กองนโยบายและแผน

* โครงการ ผลผลิตผลงานการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
* โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
* โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร
* ข้อมูลจานวนนักเรียน - นักศึกษาปัจจุบัน/แผนการรับนักศึกษา 2562/แผน
รับนักเรียนสาธิต 2562
- หน่วยงำนจัดส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
แผ่นดิน (งบลงทุน)
หมำยเหตุ 1. งบลงทุนที่ไม่เกิน 1 ล้ำนบำทต้องผูกพันและเบิกจ่ำยให้แล้ว
เสร็จภำยในเดือนธันวำคม 2560
2. งบลงทุนที่เกิน 1 ล้ำนบำท - 2 ล้ำนบำท ต้องมีกำรเซ็นสัญญำ
ภำยในเดือนธันวำคม 2560 และเบิกจ่ำยภำยในไตรมำสที่ 2
3. งบลงทุนที่เกิน 2 ล้ำนบำทขึ้นไป ต้องมีกำรเซ็นสัญญำภำยใน
เดือนธันวำคม 2560 และเบิกจ่ำยภำยในไตรมำสที่ 3
ตำมมำตรกำร กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จำ่ ยงบประมำณ 2562 (ตำมมติ
ครม.)

31 ธันวาคม 2560

4

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561

แผ่นดิน

คณะ /ศูนย์/สานัก/สถาบัน/

- ปรับปรุงแก้ไขกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

- รายงานเงินรายได้และประมาณการเงินรายได้ไม่ตอ้ งส่งคล้งเป็นรายได้แผ่นดิน
ส่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสานักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

ลำดับที่

ระยะเวลำดำเนินงำน

แหล่งงบ

ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5

มีนาคม 2561

แผ่นดิน

- ส่งเอกสารคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง
รายละเอียด) ให้สานักงบประมาณและสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กองนโยบายและแผน

6

เมษายน 2561

แผ่นดิน

- หน่วยงานปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

กองนโยบายและแผน

7

พฤษภาคม 2561

8

มิถนุ ายน 2561

9

กรกฏาคม - สิงหาคม 2561

แผ่นดินและรายได้ - จัดทาร่างพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจางบประมาณ 2562
- จัดทาประมาณการรายได้จากจานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 2562
- ประชุมหลักสูตรที่มกี ารเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อเสนอของบประมาณประจาปี
- ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สู่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ าร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอ
ต่อคณะกรรมาการบริหารมหาวิทยาลัย
- ประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิ ารสู่การปฏิบัติ
แผ่นดิน
- จัดทารายละเอียดและเล่มชี้แจงบประมาณมาณแต่ะละด้าน ของปีงบประมาณ
2562

เงินรายได้

- เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เสนอขออนุมตั สิ ภามหาวิทยาลัย

แผ่นดินและรายได้ - ชี้แจงงบประมาณ และจัดทารายละเอียดชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562
- จัดสรรงบรายได้ และงบแผ่นดิน ลงหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
และ หน่วยงาน

- หน่วยงานจัดทาและจัดส่งรายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม (กนผ. 01 /กนผ. 02) ที่ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการส่วนราชการ
- กองแผนนโยบายและแผนตรวจสอบความสอดคล้องโครงการ กิจกรรม และ
งบประมาณ แบบ กนผ.01 และกนผ.02
- หน่วยงานปรับแก้ไข กนผ.01 และกนผ.02 และจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน

10

กันยายน 2561

แผ่นดิน

- ชี้แจงงบประมาณและจัดทารายละเอียดชี้แจงบประมาณ 2561 ต่อ
คณะกรรมธิการสภาผู้แทนราษฏร
- เสนอ (ร่าง) แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของหน่วยงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- บันทึกแผนการใช้งบประมาณแผ่นดิน 2562 ในระบบ e-budget และแผน
อนุมตั กิ ารใช้จา่ ยประจาปี

กองนโยบายและแผน

- หน่วยงานบรรจุ แผนงาน โครงการ กิจกรรม เข้าระบบบัญชี 3 มิติ

** หมำยเหตุ
** รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดโครงการ ในระบบติด ของกองนโยบายและแผน หลังสิ้นสุดไตรมาสไม่เกิน 15
** หน่วยงานรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือนของปีงบประมาณ
** หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) รายงานการเบิกจ่าย ทุกสิ้นเดือนในปีงบประมาณ

