ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระยะเวลา
การทบทวนงบประมาณ
1 24 ต.ค. 2556
2

ต.ค.-พ.ย.2556

3

6 พ.ย.2556

การวางแผนงบประมาณ
4 6 พ.ย.2556
5
6

25 ต.ค. - 7
พ.ย.2556
8 พ.ย.2556

7

9 -30 พ.ย.
2556

8

19 พ.ย.2556

9

22 พ.ย.2556

10

1 ธ.ค.2556

11

ธ.ค.2556- ม.ค.
2557

ขั้นตอนและกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก

- ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัย
- จัดทาประมาณการรายจ่ายประจาขั้นต่าที่จะเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
- ปรับปรุงฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) ปี 2558-2561
- ทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสาเร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน

- จัดทานโยบายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- การจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
- ส่งแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสานักงบประมาณ
- หน่วยงานเตรียมข้อมูลสาหรับเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
- โครงการ ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ
- โครงการ ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลจานวนนักเรียน-นักศึกษาปัจจุบัน/แผนรับนักศึกษาปี 2558/
แผนรับนักเรียนสาธิต 2558
- คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประชุมพิจารณานโยบายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ นโยบายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- หน่วยงานส่งข้อมูลการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ให้กองนโยบายและแผน
- โครงการ ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ
- โครงการ ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- โครงการ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลจานวนนักเรียน-นักศึกษาปัจจุบัน/แผนรับนักศึกษาปี 2558/
แผนรับนักเรียนสาธิต 2558
- จัดทารายงานการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ส่งสานักงบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
คณะ/สานัก/สถาบัน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

คณะ/สานัก/สถาบัน

คณะกรรมการโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
คณะ/สานัก/สถาบัน

กองนโยบายและแผน

2

การจัดทางบประมาณ
12 8-10 ม.ค.2557 - นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
13
ม.ค. 2557 - รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดมอบนโยบายให้
กระทรวง ส่วนราชการ
14
ม.ค. 2557 - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนนโยบาย ขั้นตอน
และวิธีการจัดทางบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯ
15

16
17
18
19
20
21

22
23

ธ.ค.2556 - ม.ค. - จัดทาข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2557
เบื้องต้น ประกอบด้วยรายจ่ายขั้นต่าที่จาเป็น รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง ให้สานักงบประมาณและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
21 ม.ค.2557
- คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประชุมพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
24 ม.ค.2557
- เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ธ.ค.2556 –
- จัดทาแบบรายงานกรอบวงเงิน ม. –ส. 58 -1 ถึง ม. – ส. 58 – 5 รายงาน
ม.ค.2557
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
25 ม.ค. –
- ปรับปรุงแก้ไขกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2 ก.พ.2557
พ.ศ. 2558 รายงานสานักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 ก.พ. 2557
- ส่วนราชการ ส่งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณพ.ศ.2558
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงบประมาณ
4 ก.พ.-10 มี.ค. - จัดทาข้อมูลรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2557
- จัดทาเอกสารคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- บันทึกข้อมูลการวางแผนงบประมาณ /คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 เข้าโปรแกรม ระบบ e-budgeting ของสานัก
งบประมาณ
- จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบการ
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พร้อม
บันทึกในระบบโปรแกรม
11 มี.ค. 2557 - ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2558 ของมหาวิทยาลัย
17 มี.ค.2557
- ส่งเอกสารคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2558 (ปรับปรุงรายละเอียด)
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสานักงบประมาณ

หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
กองนโยบายและแผน
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน

คณะกรรมการโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน
สานักงานสภา
มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน

(ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2556)

ปฏิทินการจัดทาแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลาดับที่
ระยะเวลา
1
24 ต.ค.2556

2
3

25 ต.ค. - 3
พ.ย.2556
4 พ.ย.2556

4

5 พ.ย.2556

5

6 พ.ย.2556

6

7 พ.ย.2556

7

8 พ.ย.2556

ขั้นตอนและกิจกรรม
จัดประชุมกาหนดนโยบายการจัดทาแผนความต้องการ
งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของส่วนราชการและ
หน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดทารายละเอียดแผนความ
ต้องการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งข้อมูลรายละเอียดแผนความ
ต้องการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ให้กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน รวบรวม และจัดทาเอกสารแผน
ความต้องการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของมหาวิทยาลัย
นาเสนอแผนความต้องการงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงแก้ไขแผนความต้องการงบลงทุน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
- จัดทาเอกสารแผนความต้องการงบลงทุน
- บันทึกคาขอในโปรแกรมระบบงบประมาณ
ส่งแผนความต้องการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และสานักงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหลัก
สถานที่
- คณะกรรมการ
มร.เทพสตรี
บริหารมหาวิทยาลัย
- ส่วนราชการและ
หน่วยงาน
- กองนโยบายและแผน
ส่วนราชการและ
มร.เทพสตรี
หน่วยงาน
ส่วนราชการและ
มร.เทพสตรี
หน่วยงาน
กองนโยบายและแผน

มร.เทพสตรี

คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
กองนโยบายและแผน

มร.เทพสตรี

กองนโยบายและแผน

มร.เทพสตรี

มร.เทพสตรี

(ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วันที่ 24 ตุลาคม 2556)

