ปฏิทินการจัดทํางบประมาณจากเงินรายได้ งบเพิม่ เติมระหว่ างปี
การขอปรับค่ าธรรมเนียมการศึกษา และการรายงานรายรับ-รายจ่ าย
ระหว่ าง มกราคม - ธันวาคม 2558
ขั้นตอน/กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
1. งบประมาณแผ่ นดิน
1.1 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 (สงป.301)
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 1
12 มค.58
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 2
10 เมย.58
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 3
8 กค.58
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ไตรมาสที่ 4
8 ตค.58
2. งบประมาณรายจ่ ายจากรายได้ มหาวิทยาลัย ปี งบประมาณ พ.ศ.2559
9 มค.58 2.1 กองแผนงาน ขอข้อมูลจากกองคลัง ดังนี้ (กําหนดส่ ง 26 มค.58)
1) ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนี ยมโครงการบริ การการศึกษา (รับปริ ญญา ) โครงการบริ การวิชาการ
และรายได้จากการลงทุน
2) รายรับจริ งจาก ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชาระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
3) สถานะกองทุนพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4) ค่าเบี้ยปรับกรณี ผิดสัญญาการชดใช้ทุน
5) รายจ่ายจริ งค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าสาธารณูปโภค จําแนกตามแหล่งงบประมาณ
2.2 กองแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในกํากับแจ้งวงเงินที่นาํ ส่ งมหาวิทยาลัย (กําหนดแจ้ ง 26 มค.58)
26มค.58 2.3 กองแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิ การบดีจดั ทําคําของบประมาณ
(กําหนดส่ ง 27 กพ.58)
3. งบประมาณรายจ่ ายจากรายได้หน่ วยงาน (คณะ/สํ านัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ) และหน่ วยงานในกํากับ ปี งบประมาณ พ.ศ.2559
เมย.58
3.1 กองแผนงาน เสนอวงเงินอุดหนุนทัว่ ไป (block grant) ต่อที่ประชุม กบม.
เมย.58
3.2 กองแผนงาน แจ้งวงเงินอุดหนุนทัว่ ไป (block grant) ที่ กบม. เห็นชอบให้หน่วยงาน (คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ)
29 พค.58 3.3 หน่วยงาน (คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ) และหน่วยงานในกํากับ จัดส่ งประมาณการรายได้และ
งบประมาณรายจ่าย และแผนรายรับ แผนรายจ่าย ปี งบประมาณ พ.ศ.2559
1 กค.58 3.4 หน่วยงานแจ้งการขอใช้งบประมาณไปพลางก่อน กรณี ที่ส่งงบประมาณไม่ทนั ตามกําหนดเสนอ กบม.และสภาฯ
3.5 กองแผนงาน เสนอร่ างงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อที่ประชุม
สค.58
1) กบม.
สค.58
2) สภามหาวิทยาลัย
4. งบเพิม่ เติมระหว่ างปี ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
30 มค.58 4.1 หน่วยงานส่งคําของบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 1
4.2 กองแผนงาน นําเสนองบเพิ่มเติม ต่อที่ประชุม
มีค.58
1) กบม.
มีค.58
2) สภามหาวิทยาลัย
เมย.58
4.3 กองแผนงาน แจ้งวงเงินที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
29 พค.58 4.4 หน่วยงานส่ งคําของบเพิ่มเติมระหว่างปี ครั้งที่ 2
4.5 กองแผนงาน นําเสนองบเพิ่มเติม ต่อที่ประชุม
กค.58
1) กบม.
กค.58
2) สภามหาวิทยาลัย
กค.58
4.6 กองแผนงาน แจ้งวงเงินที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย
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5. รายงานรายรับจริงและการใช้ จ่ายงบประมาณ (จ่ ายจริง) ของมหาวิทยาลัย หน่ วยงาน (คณะ/สํานัก/สถาบัน/โรงพยาบาลฯ)
และหน่ วยงานในกํากับ ปี งบประมาณ 2558
5.1 หน่วยงานแจ้งผลรับจริ ง-จ่ายจริ ง
13 กพ.58
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 57-ธ.ค. 57)
13 พค.58
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 58-มี.ค. 58)
13 สค.58
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 58-มิ.ย. 58)
2 พย.58
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 58-ก.ย. 58)

มีค.58
มิย.58
กย.58
พย.58
มีค.58
มิย.58
กย.58
พย.58

5.2 กองแผนงาน นําเสนอรายงานรับจริ ง - จ่ายจริ ง ต่อที่ประชุม
1) กบม.
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 57-ธ.ค. 57)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 58-มี.ค. 58)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 58-มิ.ย. 58)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 58-ก.ย. 58)
2) สภามหาวิทยาลัย
- ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 57-ธ.ค. 57)
- ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 58-มี.ค. 58)
- ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 58-มิ.ย. 58)
- ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 58-ก.ย. 58)

6. การเสนอขอปรับค่ าธรรมเนียมการศึกษาโครงการพิเศษของ คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ปี การศึกษา 2558
5.1 หน่วยงานเสนอขอปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
31 มีค.58
ครั้งที่ 1
30 กย.58
ครั้งที่ 2

