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คณะฯ แจ้งภาควิชา/หน่วยงานการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะฯ
1. งบประมาณแผ่นดิน
    1.1 จัดเตรียมแบบรูปรายการส่ิงก่อสร้าง เพ่ือส่งตรวจสอบและขออนุมัติจากกองอาคารสถานท่ี 3 คณะฯ

1.2 จัดท าค าขอต้ังงบลงทุน (ส่งเอกสารให้คณะฯ และกรอกระบบ Budget Management คณะฯ) 27 ภาควิชา/หน่วยงาน
- ค่าครุภัณฑ์ พร้อมใบเสนอราคา 3 ร้านค้า
- ค่าท่ีดินส่ิงก่อสร้าง พร้อมแบบรูปรายการและ BOQ และขออนุมัติใช้พ้ืนท่ี 

ส่งแบบตรวจกองอาคารสถานท่ี มช. ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562
ภาควิชา/หน่วยงาน ส่งเอกสารงบลงทุนฉบับสมบูรณ์ให้งานนโยบายและแผนฯ 30 ภาควิชา/หน่วยงาน
- กรอกข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ CMU e-Plannting และเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 20 คณะฯ
งบบูรณาการ

1.3 จัดท ารายละเอียดโครงการตามมติ ครม. โครงการบริการชุมชน โครงการท านุบ ารุงศาสนาฯ 1 ศูนย์บริการวิชาการ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และตามยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.4 โครงการตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและโครงการตามแผนบูรณาการงบประมาณในมิติพ้ืนท่ี (area) 1
- จัดท าข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุน ภาควิชา/หน่วยงาน
- ส่งข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารงบลงทุนมายังคณะฯ
- ตรวจสอบข้อเสนอโครงการฯ / เอกสารงบลงทุน 30 คณะฯ
- กรอกข้อเสนอโครงการฯ ในระบบ CMU e-Plannting และเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 15 คณะฯ
ตรวสอบเอกสาร ข้อ 1.1, 1.2 และเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 20 คณะฯ

1.4 จัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าข้ันต่ า คณะฯ
- งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน, ค่าจ้างประจ า, ค่าจ้างช่ัวคราว, อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร)
- ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- งบด าเนินงาน (ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธาณสุข ค่าตอบแทนอาจารย์)
- จัดท าในระบบประมาณการรับนักศึกษา
- จัดท าข้อมูลประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะฯ ตรวจสอบข้อมูล 1.4 ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 15 คณะฯ/ศูนย์บริการฯ
เสนอมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2563 20

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

25642563กิจกรรมการจัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
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2. งบประมาณเงินรายได้ 
2.1 จัดท ารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 2565 (รอบท่ี 1)

ภาควิชา/หน่วยงาน จัดท าค าขอในระบบ Budget Management ของคณะ 13 ภาควิชา/หน่วยงาน
ผ่านคณะกรรมการบริหารประจ าส่วนงาน 23 คณะฯ
จัดท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าส่วนงาน 4
เสนอมหาวิทยาลัยภายใน 30 ธันวาคม 2563 30

2.2 งบประมาณเงินรายได้ (งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (งบกลางปี)
จัดท าบันทึกงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 12 ภาควิชา/หน่วยงาน
ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ 17 คณะฯ
จัดท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ 19
จัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2564 26

2.3 งบประมาณเงินรายได้ (งบประมาณเงินรายได้ปี 2565) (รอบท่ี 2)
ภาควิชา/หน่วยงาน ปรับปรุงค าของบประมาณเงินรายได้ปี 2565 ในระบบ Budget Management 1 ภาควิชา/หน่วยงาน
(กรณีมีการปรับปรุงให้ส่งบันทึกแจ้งคณะฯ ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2564) 30
ผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ 19 คณะฯ
จัดท าค าขอในระบบ CMU e-planning ตามแบบ รด.00 - รด. 07
ผ่านคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะฯ 21
จัดส่งมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 30

* การจัดท างบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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