
1 รายงานการติดตามผลการด าเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตุลาคม 2558 กองนโยบายและแผน
2 มหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณปี 2559 เพื่อการจัดท างบประมาณปี 2560

ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลส าเร็จ
 - ภารกิจตามยุทธศาสตร์
 - ภารกิจประจ า
 - ค่าใช้จ่ายของแต่ละภารกิจ

3 แจ้งยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 20 พฤศจิกายน 2558 กองนโยบายและแผน
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  พร้อมแจ้งคณะ/ส่วนงาน จัดท า
  3.1 จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ าและจัดท างบประมาณ กองนโยบายและแผน
         ตามภารกิจยุทธศาสตร์ 
         - งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าจ้างชั่วคราว, อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)
         - งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  วัสดุ)
         - ข้อมูลนักศึกษา 
  3.2 จัดท ารายละเอียดโครงการตามพันธกิจพื้นฐานของหน่วยงาน คณะ/ส านัก/สถาบัน
  3.3 จัดท ารายละเอียดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ คณะ/ส านัก/สถาบัน
        โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม , โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม , 
        โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล , โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
        โครงการพัฒนานักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  3.2 และ 3.3  หน่วยงานส่งค าขอเสนอมหาวิทยาลัยภายใน  9   ธันวาคม 2558 
  3.4 จัดท าค าขอต้ังงบลงทุน
    - งบลงทุน  (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินส่ิงก่อสร้าง) คณะ/ส านัก/สถาบัน

3.4   หน่วยงานส่งค าขอเสนอมหาวิทยาลัยภายใน  4   ธันวาคม 2558 

4 มหาวิทยาลัยจัดท าและวิเคราะห์ค าขอของคณะ/ส านัก/สถาบัน  ดังนี้ พฤศจิกายน 58 กองนโยบายและแผน
  4.1 ความต้องการและความพร้อมของงบลงทุน   - พฤศจิกายน 2558
  4.2 จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าขั้นต่ า รายจ่ายตามข้อผูกพัน   - ธันวาคม 2558
ภารกิจพื้นฐาน และภารกิจยุทธศาสตร์ ต่อเนื่อง
  4.3 ปรับปรุงข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง   - ธันวาคม 2558
  4.4 จัดท างบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในรูปแบบส านักงบประมาณ   - มกราคม 2559

5 รายงานการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้งบประมาณ (PART) มกราคม 2559 กองนโยบายและแผน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งส านักงบประมาณ

6 มหาวิทยาลัย จัดท าประมาณการรายรับเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กุมภาพันธ์ 2559 กองนโยบายและแผน
6.1 ร่างเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

7 มหาวิทยาลัยประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าที่งบประมาณ 5 เมษายน 2559 คณะ/ส านัก/สถาบัน

8 หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25560 และค าขอต้ังงบประมาณ เมษายน - พฤษภาคม 2559 คณะ/ส านัก/สถาบัน
รานจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วัน  -  เดือน  -  ปี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



วัน  -  เดือน  -  ปี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการจัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

9  เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร (วาระที่ 1) พฤษภาคม 2559 กองนโยบายและแผน

10 มหาวิทยาลัยแจ้งวงเงินเบื้องต้นให้คณะ/ส่วนงานทราบ มิถุนายน 2559 กองนโยบายและแผน

11 มหาวิทยาลัยวิเคราะห์กล่ันกรอง และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ พฤษภาคม 2559 กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยประจ าปี 2560
11.1  ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ สังเคราะห์งบประมาณ 1-15 พฤษภาคม 2559
11.2  เสนอร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559  ต่อ 24 พฤษภาคม 2559 กองนโยบายและแผน
        คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย 

12 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มิถุนายน 2559 กองนโยบายและแผน

13 คณะ/ส่วนงาน จัดท าค าของบประมาณเงินรายได้ปี 2560 (ปรับปรุง) มิถุนายน - กรกฎาคม 2559 คณะ/ส านัก/สถาบัน

14 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ (วาระที่ 2) มิถุนายน - สิงหาคม 2559 กองนโยบายและแผน

15 กองนโยบายและแผนวิเคราะห์และจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 2560 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 กองนโยบายและแผน

16   16.1 เสนอแผนปฏิยัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 2560 ต่อที่ประชุม 23 สิงหาคม 2559 กองนโยบายและแผน
        คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  16.2 ขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี 2560 23 สิงหาคม 2559 กองนโยบายและแผน
ต่อสภามหาวิทยาลัย
  16.3 หน่วยงานทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามขอเสนอแนะและมติของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 24-28 สิงหาคม 2559 กองนโยบายและแผน

17 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฉบับสมบูรณ์ กันยายน 2559 กองนโยบายและแผน
คณะ/ส านัก/สถาบัน

หมายเหตุ  ก าหนดการณ์อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม


