
ล ำดับที่ ระยะเวลำด ำเนินงำน แหล่งงบ ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

1  สิงหาคม  - กนัยายน 2560 แผ่นดิน  - ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยทุธิ ์ผลผลิต กจิกรรม และตัวชี้วดัผลส าเร็จใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน

 - เตรียมจดัท าแผนพัฒนาพื้นที่ ประจ าปีงบประมา พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน

   จดัค าของบประมาณระดับภาค ร่วมกบัหน่วยงานภายใน

   จดัท าค าของบประมาณระดับจงัหวดั

   จดัท าค าของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชงิยทุธศาสตร์

 - จดัท าแผนการปฏบิัติงานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

กองนโยบายและแผน

2 1 ตุลาคม- 5 พฤศจกิายน  2560 แผ่นดิน   - คณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน จดัท าและส่งแผนความต้องการงบลงทุน (ครุภณัฑ์ 
ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง) ของมหาวทิยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ 2562  (ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด)

คณะ /ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/กอง
นโยบายและแผน

  - กองการเจา้หน้าที่จดัท างบรายจา่ยบุคลากร ที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ
แผ่นดินตามแบบฟอร์ม/ตามที่ได้รับการประสานงจากส านักงบประมาณและ
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  จดัส่งมายงักองนโยบายและแผน เพื่อ
ประกอบการจดัท างบประมาณ พ.ศ. 2562

กองการเจา้หน้าที่

 10 พฤศจกิายน 2560 แผ่นดิน  - กองนโยบายและแผน จดัส่งขอ้เสนองบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เบื้องต้น ประกอบด้วยรายจา่ยขั้นต่ าที่จ าเป็น รายจา่ยผูกพัน ภารกจิ
พื้นฐาน ภารกจิยทุธศาสตร์ต่อเนื่อง แผนบูรณาการ ให้ส านักงบประมาณและ
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา และหน่วยงานเจา้ภาพ

กองนโยบายและแผน

3  ธนัวาคม  2560 แผ่นดิน  - จดัท าแบบรายงานกรอบวงเงิน ม.-ส 1 - ม.-ส 5 และ ทม. 1 - ทม. -5 ให้
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

กองนโยบายและแผน

 - รายงานการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านัก
งบประมาณและ ส านักงบประมาณ

คณะ /ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/กอง
นโยบายและแผน

 - หน่วยงานส่งขอ้มลูเสนอของบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้
กองนโยบายและแผน

คณะ /ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/

   * โครงการ ผลิตผลงานบริการวชิาการ กองนโยบายและแผน

   * โครงการ ผลผลิตผลงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

   * โครงการ เตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

   * โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากร

   * ขอ้มลูจ านวนนักเรียน - นักศึกษาปัจจบุัน/แผนการรับนักศึกษา 2562/แผน
รับนักเรียนสาธติ 2562

31 ธนัวาคม 2560   - หน่วยงำนจดัสง่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ
แผ่นดนิ (งบลงทุน)
   หมำยเหต ุ  1. งบลงทุนที่ไม่เกิน 1 ลำ้นบำทตอ้งผูกพันและเบิกจำ่ยให้แลว้
เสร็จภำยในเดอืนธันวำคม 2560  
                2. งบลงทุนที่เกิน 1 ลำ้นบำท - 2 ลำ้นบำท ตอ้งมีกำรเซ็นสญัญำ
ภำยในเดอืนธันวำคม 2560 และเบิกจำ่ยภำยในไตรมำสที่ 2
                3. งบลงทุนที่เกิน 2 ลำ้นบำทขึ้นไป   ตอ้งมีกำรเซ็นสญัญำภำยใน
เดอืนธันวำคม 2560 และเบิกจำ่ยภำยในไตรมำสที่ 3
  ตำมมำตรกำร กำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 2562 (ตำมมต ิ
ครม.)

คณะ /ศูนย์/ส านัก/สถาบัน/

4  มกราคม - กมุภาพันธ ์ 2561 แผ่นดิน  - ปรับปรุงแกไ้ขกรอบวงเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ของมหาวทิยาลัย

กองนโยบายและแผน

 - รายงานเงินรายได้และประมาณการเงินรายได้ไมต้่องส่งคล้งเป็นรายได้แผ่นดิน 
ส่งส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษาและส านักงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

ปฏิทินงบประมำณและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับที่ ระยะเวลำด ำเนินงำน แหล่งงบ ขั้นตอนและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ

5  มนีาคม 2561 แผ่นดิน  - ส่งเอกสารค าของบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุง
รายละเอยีด) ให้ส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา

กองนโยบายและแผน

6  เมษายน 2561 แผ่นดิน  - หน่วยงานปรับปรุงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่ กองนโยบายและแผน

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ

7 พฤษภาคม 2561 แผ่นดินและรายได้  - จดัท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ างบประมาณ 2562 กองนโยบายและแผน

 - จดัท าประมาณการรายได้จากจ านวนนักศึกษาของมหาวทิยาลัย  2562

 - ประชมุหลักสูตรที่มกีารเกบ็ค่าธรรมเนียมพิเศษเพื่อเสนอของบประมาณประจ าปี

 - ประชมุทบทวนแผนกลยทุธฯ์ และแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สู่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

 - เสนอ (ร่าง) แผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอ
ต่อคณะกรรมาการบริหารมหาวทิยาลัย

 - ประชมุถา่ยทอดแผนกลยทุธแ์ละแผนปฏบิัติการสู่การปฏบิัติ

8 มถินุายน 2561 แผ่นดิน  - จดัท ารายละเอยีดและเล่มชี้แจงบประมาณมาณแต่ะละด้าน ของปีงบประมาณ 
2562

กองนโยบายและแผน

 - เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย

9 กรกฏาคม -  สิงหาคม 2561 เงินรายได้  - เสนอ (ร่าง) งบประมาณรายจา่ยจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เสนอขออนุมติัสภามหาวทิยาลัย

กองนโยบายและแผน

แผ่นดินและรายได้  - ชี้แจงงบประมาณ และจดัท ารายละเอยีดชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน

 - จดัสรรงบรายได้ และงบแผ่นดิน ลงหน่วยงาน และ หน่วยงาน

 - หน่วยงานจดัท าและจดัส่งรายละเอยีด แผนงาน โครงการ กจิกรรม  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ตามแบบฟอร์ม (กนผ. 01 /กนผ. 02) ที่ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการส่วนราชการ

 - กองแผนนโยบายและแผนตรวจสอบความสอดคล้องโครงการ กจิกรรม และ
งบประมาณ แบบ กนผ.01 และกนผ.02

 - หน่วยงานปรับแกไ้ข กนผ.01 และกนผ.02 และจดัส่งมายงักองนโยบายและแผน

 - ชี้แจงงบประมาณและจดัท ารายละเอยีดชี้แจงบประมาณ 2561 ต่อ
คณะกรรมธกิารสภาผู้แทนราษฏร

 - เสนอ (ร่าง) แผนงาน โครงการ กจิกรรม ของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

10  กนัยายน 2561 แผ่นดิน  - บันทึกแผนการใชง้บประมาณแผ่นดิน 2562 ในระบบ e-budget  และแผน
อนุมติัการใชจ้า่ยประจ าปี

กองนโยบายและแผน

 - หน่วยงานบรรจ ุแผนงาน โครงการ กจิกรรม เขา้ระบบบัญช ี3 มติิ

** หมำยเหตุ 
 ** รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม  ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดโครงการ  ในระบบติด ของกองนโยบายและแผน หลังส้ินสุดไตรมาสไม่เกิน 15
 ** หน่วยงานรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณทุกส้ินเดือนของปีงบประมาณ
 ** หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบลงทุน (งบประมาณแผ่นดิน) รายงานการเบิกจ่าย ทุกส้ินเดือนในปีงบประมาณ 


