
 
ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ (action plan) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ของส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 29 ก.พ.2559) 

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 น าเสนอปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

29 ก.พ. 2559 กองนโยบายและแผน 

2 การเตรียมการจัดท าประมาณการรายรับ  จากเงนิรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560    

มี.ค. 2559 กองนโยบายและแผน 

3 เตรียมการจัดท า (ร่าง) แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1) ก าหนดแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด  

เป้าหมาย และกรอบกิจกรรมการด าเนินงาน 
2) จัดท า (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 
3) จัดท า (ร่าง) แนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 
4) จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 

มี.ค.-เม.ย.
2559 

กองนโยบายและแผน 

4 น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 
1) (ร่าง) นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 
2) (ร่าง) แนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 

29 มี.ค.2559 คณะกรรมการบริหาร 

5 
 
 

น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิเพื่อพิจารณา 
1) นโยบายการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ 

 พ.ศ.2560 
2) (ร่าง) แนวทางการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560 

5 เม.ย.2559 คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 

6 ประชุมคณะท างานพิจารณารายละเอียด (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  

1) คร้ังที่ 1 พิจารณาแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ความเชื่อมโยง  
ตัวชี้วัด/เปา้หมาย และกรอบกิจกรรมการด าเนินงาน 

2) คร้ังที่ 2 พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้  

 
 

20 เม.ย.2559 
 

27 เม.ย.2559 

คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการฯ 

 
 
 
  



ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

7 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา 
1) (ร่าง) แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2) พิจารณากรอบวงเงินการจัดสรร และหลักเกณฑ์แนวทางการจัด 

สรรงบประมาณในการจัดท าแผนปฏิบัติการของส่วนราชการและหน่วยงาน 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

2 พ.ค.2559 คณะกรรมการบริหาร 

8 น าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สนิเพื่อพิจารณา 
1) แผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2) กรอบวงเงินการจัดสรร และหลกัเกณฑ์แนวทางการจัดสรร 

งบประมาณในการจัดท าแผนปฏิบัติการของส่วนราชการและหน่วยงาน 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี พ.ศ.2560 

3 พ.ค.2559 คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพย์สิน 

9 น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และกรอบ
วงเงินการจัดสรรงบประมาณ ต่อสภามหาวิทยาลัย 

27 พ.ค.2559 คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

10 จัดประชุมชี้แจง 
1)  มอบนโยบายการจัดท าแผนปฏบิัติการ (Action plan) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการและหน่วยงาน สังกัด 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี  

2)  ชี้แจงแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
3)  แจ้งกรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานเพื่อ 

จัดท าแผนปฏบิัติการ 

1 มิ.ย.2559 
 

ผู้บรหิาร+ 
คณะกรรมการ
บริหาร+ หน่วยงาน
ต่างๆ + กองนโยบาย
และแผน 

11 อบรมการบันทึกค าของบประมาณ ในระบบบริหารงบประมาณ การเงิน
บัญชี 3 มิติ ส าหรับผูบ้ริหารและเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏบิัติงานดา้นการจัดท า
งบประมาณของหน่วยงาน  

3 หรือ 6 มิ.ย.
2559 

กองนโยบายและแผน 
 

12 ส่วนราชการ/หน่วยงาน จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบตัิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  

2 มิ.ย.-3 ก.ค.
2559 

ส่วนราชการและ
หน่วยงาน 

13 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งข้อมลูรายละเอียดแผนปฏบิัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ให้กองนโยบายและแผน 

4 ก.ค.2559 ส่วนราชการและ
หน่วยงาน 

14 กองนโยบายและแผน รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของแผนปฏบิัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดท ารายงานสรุปกรอบวงเงิน 

5-10 ก.ค.
2559 

กองนโยบายและแผน 

15 ส่วนราชการ/หน่วยงาน น าเสนอแผนปฏิบัติการ ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติแผนปฏบิัติการของมหาวทิยาลัย เพื่อพิจารณาการอนุมัตแิผนปฏบิัติ
การ ของส่วนราชการและหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

11-15 ก.ค.
2559 

 - คณะกรรมการ
พิจารณาแผนปฏิบัติ
การ 
- ทุกหน่วยงาน 

16 กองนโยบายและแผน ด าเนินการ 
1) แจ้งหน่วยงานปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการค าของบประมาณ  

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ 
2) สรุปและจัดท าเอกสารแผนปฏบิัติการของมหาวิทยาลัย ประจ าป ี

16-31 ก.ค.
2559 

ทุกหน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน 



ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ พ.ศ.2560 
17 กองนโยบายและแผน สรปุแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ของมหาวิทยาลัย น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
1 ส.ค.2559 คณะกรรมการบริหาร 

กองนโยบายและแผน 
18 กองนโยบายและแผน สรปุแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ของมหาวิทยาลัย น าเสนอคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน 
2 ส.ค.2559 คณะกรรมการนโยบาย

การเงินและทรัพย์สิน 
19 น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต่อสภามหาวิทยาลัย 
19 ส.ค.2559 กองนโยบายและแผน 

20 กองนโยบายและแผน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 
และน าข้อมูลแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560  เข้าระบบ
บริหารงบประมาณการเงินบัญช ี3 มิติ เพื่อ Generate รหัสการเบิกจ่ายตาม
แผนปฏบิัติการ 

20 ส.ค.-10 
ก.ย.2559 

กองนโยบายและแผน 

21 แจ้งแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้หน่วยงาน 15 ก.ย.2559 กองนโยบายและแผน 
22 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการของมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1 ต.ค.2559 - ส่วนราชการและ

หน่วยงาน 
กองนโยบายและแผน      29 ก.พ.2559 


