
วนั-เดอืน-ปี กิจกรรมการจัดท างบประมาณแผ่นดนิและงบประมาณเงนิรายได้ ผู้รบัผิดชอบ
พ.ค. 60 คณะฯ แจง้ยทุธศาสตร์และนโยบายการจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ

1. งบประมาณแผ่นดนิ
5 มิ.ย. 60 1.1 จดัท าค าขอต้ังงบลงทุน (ส่งเอกสารใหค้ณะฯ) * ภาควชิา/หน่วยงาน

- ค่าครุภณัฑ์ พร้อมใบเสนอราคา 3 ร้านค้า
- ค่าทีดิ่นส่ิงกอ่สร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และขออนุมัติใช้พืน้ที่

1.2 จดัท ารายละเอยีดโครงการตามมติ ครม. โครงการบริการชุมชน โครงการท านุบ ารุงศาสนาฯ ศูนยบ์ริการวชิาการ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และตามยทุธศาสตร์และนโยบายของมหาวทิยาลัยเชียงใหม่

31 ก.ค. 60 ภาควชิา/หน่วยงาน สง่เอกสารฉบบัสมบรูณ์ให้งานนโยบายและแผนฯ
31 ส.ค. 60 ตรวสอบเอกสาร และเสนอมหาวทิยาลยัภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2560 คณะฯ

1.3 โครงการตามแผนบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์ของรัฐบาลและโครงการตามแผนบูรณาการงบประมาณในมิติพืน้ที ่ (area)
ส.ค. - ก.ย. 60 - จดัท าขอ้เสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุน ภาควชิา/หน่วยงาน
2 ต.ค. 60 - ส่งขอ้เสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุนมายงัคณะฯ
2-6 ต.ค. 60 - ตรวจสอบขอ้เสนอโครงการฯ / เอกสารงบลงทุน คณะฯ
10 ต.ค. 60 - จดัส่งขอ้เสนอโครงการฯ ให ้OSM
ต.ค. 60 - กรอกขอ้มูลโครงการฯ ในระบบ e-Budgeting ของส านักงบประมาณ พร้อมเอกสารงบลงทุนฉบับสมบูรณ์
ต.ค. - พ.ย. 60 1.4 จดัท าค าขอต้ังงบประมาณรายจา่ยประจ าขั้นต่ า คณะฯ

- งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน, ค่าจา้งประจ า, ค่าจา้งชั่วคราว, อดุหนุนค่าใช้จา่ยบุคลากร)
- ปรบัปรงุฐานขอ้มลูให้เปน็ปจัจุบนั
- งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธาณสุข ค่าตอบแทนอาจารย์)
- จดัท าขอ้มูลส่งตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด
- จดัท าในระบบประมาณการรับนักศึกษา

10 ต.ค. 60 คณะฯ ตรวจสอบขอ้มลู 1.4 ภายในวนัที ่10 ตลุาคม 2560 คณะฯ/ศูนยบ์ริการฯ
11 พ.ย. 60 เสนอมหาวทิยาลยัภายในวนัที ่11 พฤศจิกายน 2560

2. งบประมาณเงนิรายได ้
2.1 จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได ้2562 (รอบที ่1)

1 พ.ย. 60 ภาควชิา/หน่วยงาน จดัท าค าขอในระบบ Budget Management ของคณะ ภาควชิา/หน่วยงาน
15 พย. 60 ผ่านคณะกรรมการบรหิารประจ าสว่นงาน คณะฯ

จดัท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
24 พย. 60 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าสว่นงาน
1 ธ.ค. 60 เสนอมหาวทิยาลยัภายใน  2 ธนัวาคม 2560

2.2 งบประมาณเงนิรายได ้(งบประมาณรายจ่ายเงนิรายไดป้ระจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561) (งบกลางป)ี
29 ม.ค. 61 จดัท าบันทึกงบประมาณรายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 2561 ภาควชิา/หน่วยงาน
21 ก.พ. 61 ผ่านคณะกรรมการบรหิารคณะฯ คณะฯ

จดัท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
22 ก.พ. 61 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ
23 ก.พ. 61 จัดสง่มหาวทิยาลยัภายในวนัที ่23 กุมภาพันธ ์2561

2.3 งบประมาณเงนิรายได ้(งบประมาณเงนิรายไดป้ ี2562) (รอบที ่2)
มิ.ย. 61 ภาควชิา/หน่วยงาน ปรับปรุงค าของบประมาณเงินรายได้ปี 2562 ในระบบ Budget Management ภาควชิา/หน่วยงาน

(กรณีมีการปรับปรุงใหส่้งบันทึกแจง้คณะฯ)
20 มิ.ย. 61 ผ่านคณะกรรมการบรหิารคณะฯ คณะฯ

จดัท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
29 มิ.ย. 61 ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ
20 ก.ค. 61 จัดสง่มหาวทิยาลยัภายในวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

ปฏทิินการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ  2562  คณะเกษตรศาสตร ์

* การจดัท างบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิม่เติม (ถา้มี)
  (งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ)

ปฏทินิงบประมาณ2562-4.xls


