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หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทางบประมาณเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทางบประมาณเงินรายได้ ประกอบด้วย
๑. วัตถุประสงค์การจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทางบประมาณจากเงินรายได้
๒. แหล่งที่มาของรายรับที่นามาจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้
๓. การใช้งบประมาณเงินรายได้
๔. การจาแนกประเภทงบประมาณเงินรายได้
๕. การจัดทางบประมาณเงินรายได้
๕.๑ การประมาณการเงินรายได้
๕.๒ การประมาณการค่าใช้จ่าย
๖. เกณฑ์ ก ารพิ จ าณางบประมาณเงิ น รายได้ ข องคณะกรรมการบริ ห ารเงิ น รายได้
๗. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณเงินรายได้
๘. แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๙. กรอบแนวคิดการจัดทางบประมาณเงินรายได้
๙.๑ แผนผังกระบวนการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้
๙.๒ ขั้นตอนการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ เงินรายได้ตาม
ข้อบังคับข้อที่ ๘ (๑),(๒),(๗) และ(๑๐)
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๑. วัตถุประสงค์การจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทางบประมาณจากเงินรายได้
๑.) เพื่อให้ เกิดผลสั มฤทธิ์ต่อ การจั ดทางบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณโดยสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ
๒.) การจัดทางบประมาณเงินรายได้ที่มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน และความสอดประสานกันระหว่าง
งบประมาณประจาปีและงบประมาณเงินรายได้
๓.) สร้างความเข้าใจในการจัดทางบประมาณเงินรายได้ต่อ หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เพื่อลดปัญหา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้าและเกิดความคลาดเคลื่อน
๔.) การจัดทางบประมาณเงินรายได้ โดยยึดหลักการหรือรูปแบบเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
งบประมาณเงินรายได้จากคณะกรรมการฯ เงินรายได้
๕.) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณเงิ น รายได้ โ ดยมี ธ รรมาภิ บ าล โปร่ ง ใส และสามารถตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณเงินรายได้ อย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน

๒. แหล่งที่มาของรายรับที่นามาจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้
1. งบประมาณรายรับ ตามประเภทงบประมาณที่นามาจัดทางบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาปี ตาม
ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ 18 ดังนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย
๑.๑) เงินค่าหน่วยกิต
๑.๒) ค่าบารุงสถาบัน
๑.๓) ค่าชดเชยหรื อค่าปรั บ และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ส ถาบันเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ
ข้อบังคับหรือประกาศของสถาบันฯ
(๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ประกอบด้วย
๒.๑) รายได้ที่สถาบันได้จากการปกครองดูแลและใช้ประโยชน์จากที่พัสดุ
๒.๒) รายได้จากการจัดการทรัพย์สิน
๒.๓) รายได้อย่างอื่นที่ได้จากการดาเนินกิจการของสถาบันฯ
(๗) เงินค่าบารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบารุงกีฬา คือเงินที่เรียกเก็บตามระเบียบสถาบันเป็น
ค่าบารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบารุงกีฬา
(๑๐) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ
2. เงินสะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ คงเหลือจากการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ตามข้อบังคับ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ. 2552 ข้อ 25

๓. การใช้งบประมาณเงินรายได้
การใช้งบประมาณเงินรายได้ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในข้อ ๘ (๑),(๒),(๗) และ (๑๐) ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ เพื่อการบริหารการศึกษา ได้แก่
๑) การจัดการศึกษา
๒) การปรับคุณภาพการศึกษา
๓) การวิจัย
๔) การบริการวิชาการแก่สังคม
๕) การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
๖) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๓.๒ เพื่อใช้ในเรื่องอื่นๆ ตามที่อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันฯ
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๔. การจาแนกประเภทงบประมาณเงินรายได้
รายจ่ ายของส่วนราชการจากเงิน รายได้ คือ งบประมาณตามรายการหน่วยงานต้องการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยแบ่งเป็น ๕ ประเภทงบประมาณ ดังนี้
๔.๑ งบบุคลากร คือ รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว โดยในส่วนเงินรายได้มีลักษณะ เงินเดือน เท่านั้น อันประกอบด้วย
๔.๑.๑ เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ ตามระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งในวาระ ประจาปีงบประมาณ
๔.๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว สาหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ตามที่ได้รับอนุมัติกรอบอัตราการจ้าง
บุคลากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๔.๒ งบดาเนินงาน คือ รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา รวมถึงรายจ่าย ที่กาหนดให้
จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว ประกอบด้วย
๔.๒.๑ ค่ า ตอบแทน หมายถึ ง เงิ น ที่ จ่ า ยตอบแทนให้ แ ก่ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ท างราชการตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
๔.๒.๒ ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่นๆ และกรณีที่เป็นการจ้างเหมาทั้งค่ าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่
ส่วนราชการเป็นผู้ดาเนินการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้
๔.๒.๒.๑ ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
๔.๒.๒.๒ ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
๔.๒.๓ ค่าวัสดุ คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
๔.๒.๓.๑ รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ
๔.๒.๓.๒ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๔.๒.๓.๓ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
๔.๒.๓.๔ รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
๔.๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค คือ รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้
๑.) ค่าไฟฟ้า
๒.) ค่าประปา ค่าน้าบาดาล
๓.) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์ขั้นพื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมไปถึงบัตรโทรศัพท์
บัตรเติมเงินโทรศัพท์
๔.) 3ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียย์ ากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น
๕.) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่า
เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
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๔.๓ งบลงทุน คือ รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย
๔.๓.๑ ครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(๒) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
(๕) รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
๔.๓.๒ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง คือ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึง
กับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
(๑) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
(๒) รายจ่ายเพื่อ ปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
สิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
(๓) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นการ
ติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็ นการดาเนินการพร้อมกันหรือภายหลั ง การก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้ง
ครั้งแรกในสถานที่ราชการ
(๔) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
(๕) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(๖) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
๔.๔ งบอุดหนุน คือ รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็นค่าบารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช้ราชการส่วนกลางหน่วยงานในกากับของรัฐ และ
รายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
๔.๕ งบสารองจ่าย คือ รายจ่ายที่ตอ้ งกันไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากประมาณการรายได้

๕. การจัดทางบประมาณรายได้
๑) ผู้รับผิดชอบในการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานระดับคณะวิชา/วิทยาลัย/สานัก
สารวจความต้องการการใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงานย่อย ระดับ กอง/ฝ่าย/งาน/ภาควิชา ในสังกัด
ของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานระดับย่อยทาหน้าที่ตรวจสอบวิเคราะห์เบื้องต้น และมีข้อมูล รายละเอียดของ
รายการที่ต้องการขอใช้งบประมาณเงิน รายได้มาประกอบการวิเคราะห์ ก่อนจัดส่ งให้ห น่วยงานระดับคณะ/
วิทยาลัย/สานัก ต่อไป
๒) การจัดทางบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดาเนินการโดยผู้รับผิดชอบในการ
จั ดทาคาของบประมาณเงิน รายได้ของหน่ ว ยงานระดั บ คณะวิ ช า/วิท ยาลั ย /ส านัก รวบรวบ ตรวจสอบและ
วิเคราะห์คาขอใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานย่อยระดับ กอง/ฝ่าย/งาน/ภาควิชา ในสังกัดของหน่วยงาน
เพื่อจัดทาเป็นคาของบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานและเสนอต่อ คณบดี/ผู้อานวยการวิทยาลัย พิจารณาต่อไป
๓) การเสนอขออนุ มั ติงบประมาณเงิน รายได้ ต่อ สถาบั นฯ จะต้อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบจาก คณบดี /
ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือ คณะกรรมการบริหารประจาหน่วยงาน พร้อมทั้งกากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กาหนด โดยดาเนินการตามปฏิทินการจัดทา
งบประมาณเงินรายได้อย่างเคร่งครัด

5

๔) ให้จัดทางบประมาณเงินรายได้ในลักษณะที่ไม่ส่งผลให้เกิดงบประมาณขาดดุล โดยรายได้สุทธิต้องมี
สัดส่วนที่เพิ่ม สูงขึ้นมีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเน้นการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ไม่เกินร้อยละ ๑๐๐
ของรายได้ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๗) (๑๐) โดยให้กันเงินไว้ก่อนจัดทาเป็นคาขอ
งบประมาณเงินรายได้ประจาปีของหน่วยงาน ดังนี้
๔.๑ แบ่งงบประมาณสาหรับตั้งงบสารองจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และไม่เกินร้อยละ 10
ของประมาณการรายได้ประจาปี
๔.๒ แบ่งตั้งเป็นงบดาเนินงานค่าสาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของประมาณการรายได้ประจาปี
๔.๓ กรณีหน่วยงานที่มีรายรับจากค่าหอพัก ให้แบ่งตั้งเป็นงบดาเนินงานค่าสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของประมาณการรายได้ค่าหอพัก
๕) ให้คณะ/สานัก/วิทยาลัย/จัดทาคาของบประมาณเงินรายได้ที่พัฒนาสู่ระบบของแหล่งที่มาของเงินรายได้
และนาไปจัดสรร เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
๖) ให้คณะ/สานัก/วิทยาลัย สารวจว่ามีงาน/โครงการใด ที่ก่อให้เกิดรายได้แต่ยังไม่ได้จัดทางบประมาณเงิน
รายได้เสนอต่อสถาบันฯและให้ดาเนินการจัดทางบประมาณเสนอเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุกงาน/โครงการ
๗) การจัดทางบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานที่ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงาน
ให้ พิ จ ารณาถึ งทรั พยากรที่มี อยู่ ข องหน่ ว ยงานและใช้ ทรั พยากรในการเพิ่มศั กยภาพการหารายได้ ในกรณี ที่
หน่วยงานมีรายได้อันเกิดจากกิจกรรมของหน่วยงาน ขอให้จัดทางบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของหน่วยงานด้วย

๕.๑ การประมาณการรายได้
๕.๑.๑ การประมาณการรายได้ควรแสดงแหล่งที่มาของเงินรายได้อย่างชัดเจนโดยแสดงรายการ ดังต่อไปนี้
- ยอดเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ 20 มีนาคม ๒๕62
- สถานะการจัดเก็บเงินรายได้ประจาปี ๒๕๖2 ณ ไตรมาสที่ 2 ของบประมาณ พ.ศ.
2562 วันที่ 20 มีนาคม ๒๕62 เพื่อแสดงความคืบหน้าในการจัดเก็บเงินรายได้ในช่วงไตรมาส 2
- ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. ๒๕63 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ให้ แ สดงแหล่ งที่ ม าของรายรั บ แยกประเภทของเงิ น รายได้ ตามข้อ บั ง คั บฯ (๑) (๒) (๗) (๑๐) โดยคานึ ง ถึ ง
ความสามารถในการหารายได้ของหน่วยงาน
๕.๑.๒ ให้ ก รอกรายละเอี ยดของประมาณการรายได้ ตามหลั ก เกณฑ์ ข้ างต้น ลงแบบฟอร์ ม
ที่กาหนดเพื่อใช้ประกอบการชี้แจงฯต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ของสถาบันฯ

๕.๒ การประมาณการค่าใช้จ่าย
๕.๒.๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายของงาน/กิจกรรม ซึ่งใช้จ่ายจากงบประมาณทั้งสองแหล่ง
คืองบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักและ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพื่อสนับ สนุนงบประมาณแผ่นดิน โดยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสัดส่วน
ของงบประมาณที่นามาดาเนินการแต่ละงาน/กิจกรรม และมีความชัดเจนในภาพรวมของสถาบันฯ
๕.๒.๒ การจาแนกประเภทรายจ่ายและวิธีการงบประมาณ ให้อนุโลมตามที่สานักงบประมาณปฏิบัติ
๕.๒.๓ การตั้ งงบบุค ลากร ขอให้ ดาเนินการตั้งงบประมาณแยกให้ ชัดเจนตามประเภทของ
การจ้าง ได้แก่ เงินเดือนผู้บริหารซึ่งไม่ได้เป็นข้าราชการ ค่าจ้างชั่วคราวตามที่ได้รับการอนุมัติกรอบอัตราการจ้าง
บุคลากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕.๒.๔ การตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณจาก
ฐานการใช้จ่ายจริงของปี ที่ผ่ านมา โดยยึ ดหลั กการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและก่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ด
และพิจารณาเรียงลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามลาดับ
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๕.๒.๕ การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ตั้งงบประมาณเงินรายได้รองรับ ในอัตราที่
คณะกรรมการเงินรายได้กาหนด โดยคานึงถึงนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลและของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๕.๒.๖ การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๑) การตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ให้ตั้งครุภัณฑ์ตามความจาเป็น และตามหลักเกณฑ์
ที่รัฐกาหนด เช่น ครุภัณฑ์การเรียนการสอนที่ไม่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และครุภัณฑ์เพื่อรองรับ
นโยบายของสถาบันฯ โดยพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณไว้อย่างชัดเจน
(๒) การตั้งงบประมาณค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้ า ง โดยแสดงเหตุผ ลความจาเป็น และ
กิจกรรมใช้ประโยชน์ซึ่งต้องสอดคล้องกับผังแม่บท นโยบายและแผนปฏิบัติการของสถาบันฯ พร้อมทั้งระบุสถานที่
ก่อสร้างหรือส่วนที่จะปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอย่างละเอียดและชัดเจน
๕.๒.๗ การตั้งงบเงินอุดหนุน ให้ระบุลักษณะรายจ่ายเป็นประเภทงบรายจ่าย โดยเลือกประเภท
งบอุดหนุนตามประเภทการใช้จ่าย เช่น งบอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิก ฯลฯ
5.2.8 การตั้งงบค่าบารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบารุงกีฬา ให้ตั้งตามสัดส่วนที่
ระเบี ย บสถาบั น บั ณฑิตพัฒ นศิล ป์ ด้ว ยการใช้เงินรายได้ค่าบารุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบารุงกีฬ า
พ.ศ. 2561 กาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
5.2.9 ค่าบารุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และค่าบารุงกีฬา โดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้
ร้อยละ 65 สาหรับ จัดทากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และกีฬาของหน่วยงาน
ร้อยละ 35 ให้สานักงานอธิการบดีรวบรวมข้อมูลเงินคงเหลือมาจัดทาคาของบประมาณ
เงินรายได้เพื่อจัดทากิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและกีฬาของหน่วยงาน
๕.๒.10 การตั้งงบสารองจ่าย ให้ตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณ
การรายได้ประจาปี

๖. เกณฑ์การพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
๖.๑ พิจารณากรอบวงเงินคาของบประมาณรายรับ และความสามารถในการหารายได้ของหน่วยงาน
๖.๒ พิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
๖.๓ พิจารณา รายการเหตุผลความจาเป็นตามคาชี้แจง
๖.๔ พิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของภารกิ จ ที่ จ ะด าเนิ น การตามค าของบประมาณเงิ น รายได้ กั บ
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๗. ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
๗.๑ หน่วยงานจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้
๑.) แบบคาของบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๒.) แบบประมาณการรายได้ของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และจัดส่งในรูปแบบของ
เอกสารและ ไฟล์ข้อมูล ไปยังกองนโยบายและแผน
๗.๒ หน่วยงานจัดทาเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
๑.) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างของหน่วยงาน
๒.) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ปีที่ผ่านมา (๒๕62)
๓.) ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา (๒๕62)
๔.) แผนการดาเนินงานในปี พ.ศ.๒๕63 ที่แสดงความสอดคล้องของภารกิจที่จะดาเนินการกับ
แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๕.) รายละเอียดคาของบประมาณเงินรายได้
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๗.๓ หน่วยงานชี้แจงงบประมาณเงินรายได้ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
๑.) ผู้บริหารหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดคาของบประมาณเงินรายได้ต่อคณะกรรมการเงินรายได้ ฯ
โดยการประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ฯ จะพิจารณาคาขอ
งบประมาณจากเอกสารคาของบประมาณจากเงินรายได้ของหน่วยงานตามเหตุผลความจาเป็นและความสามารถ
ในการหารายได้และต้องมีเอกสารประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ด้วย
๒.) คณะกรรมการอาจขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน ให้รีบจัดส่งให้คณะกรรมการ
ผ่านเลขานุการของคณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วันทาการ
๓.) กรณีคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการปรับลด/เพิ่มวงเงิน ให้หน่วยงานเร่งจัดทารายละเอียด
ในส่วนที่มีการปรับลด/เพิ่มวงเงิน ให้คณะกรรมการฯ ผ่านเลขานุการฯ ภายใน ๓ วันทาการ

๘. แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้
๑. เพื่อให้การบริ หารงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง จะต้อง
ปฏิบั ติ ตามข้อบั งคับ สถาบั น บั ณฑิตพัฒ นศิล ป์ ว่าด้ว ยรายได้และการบริห ารรายได้ของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒
อย่างเคร่งครัด เพื่อสามารถตรวจสอบเงินรายได้ ได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส
๒. ส่ ว นราชการจะต้ อ งจั ด ท าบั ญ ชี รั บ จ่ า ยแยกประเภทตามที่ ส ถาบั น ฯก าหนด และจั ด ท า
เป็นรายงานการเงินประจาเดือน เพื่อรายงานให้อธิการบดีทราบทุกเดือน
๓. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เมื่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้เห็นชอบในคาของบประมาณ
และน า เสนอสภ าสถาบั น ฯอนุ มั ติ เ งิ น งบประมาณรายได้ แ ล้ ว ขอให้ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การ ดั ง นี้
๓.๑ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ตามแบบฟอร์มที่กาหนด เพื่อเสนอ
อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงิน จานวน 4 ชุดโดยตรวจสอบความถูกต้องของแผนการใช้จ่ายเงิน หมวดเงิน
รายการ โครงการ ให้ตรงตามรายละเอียดคาของบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
๓.๒ ให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันฯ
หากหน่ว ยงานใดใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติให้ผู้บริหารของหน่ว ยงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยรายงานให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และสภาทราบโดยเคร่งครัด
๔. หากหน่วยงานคาดว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่ จาเป็นต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
ให้หน่วยงานพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ ายเงินงบประมาณเงินรายได้โดยการ ปรับงบสารองจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อมาใช้
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นดังกล่าวได้ โดยเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต่อไป
๕. หากหน่วยงานคาดว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
เกินกว่าประมาณการรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ให้หน่วยงานสามารถจัดทาคาขอ
งบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติม ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓ เป็นต้นไป โดยให้คานึงถึงสถานะทางการเงินของหน่วยงานใน
ปีถัดไปด้วย ทั้งนี้การตั้งคาของบประมาณจะต้องไม่เกินวงเงินที่หน่วยงานมีอยู่
๖. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กากับติดตามการใช้จ่ ายเงินรายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ของหน่ ว ยงาน โดยคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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๙. กรอบแนวคิดการจัดทางบประมาณเงินรายได้
๙.๑ แผนผังกระบวนการจัดทาคาของบประมาณเงินรายได้
กรอบวงเงิน
ในการจัดทา =
คาของบประมาณ

แบ่งตั้งเป็น
๑.งบสารองจ่าย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ แต่
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ จาก
ประมาณการรายรับ
๒.ค่าสาธารณูปโภค
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
จากประมาณการรายรับ
- ร้อยละ ๒๐ จาก
รายได้คา่ หอพัก

คาของบประมาณ
เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3

ปรับแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้

หำกมีภำระ
ค่ำใช้จ่ำย
ที่จำเป็นใน
ปี ๒๕๖3
เกินกว่ำ
ประมำณกำร
รำยรับ
ปี ๒๕๖3

ประมำณกำร
รำยรับ
ปีพ.ศ.๒๕๖3

แสดงรำยละเอียด
ของแหล่งที่มำ
อย่ำงชัดเจน

จัดทำตำม
แบบฟอร์ม
ที่กำหนด

มีภาระค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นต้องใช้จ่าย
ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3

ยอดยกมำจำก
ปีพ.ศ.๒๕๖2

คาของบประมาณ
เงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3 (เพิ่มเติม)
ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๓

9
๙.๒ ขั้นตอนการจัดทางบประมาณและการบริหารงบประมาณ เงินรายได้ ตามข้อบังคับข้อที่ ๘(๑),(๒),(๗) และ(๑๐)

ขั้นตอนกระบวนการ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทำคำขอ
ส่วนรำชกำรของสถำบันฯ

จัดทำคำของบประมำณเงินรำยได้ ในส่วนงบประมำณรำยรับและรำยจ่ำย
กรณีแก้ไข
ปรับปรุง

สำนักงำนอธิกำรบดี

กรณีแก้ไข

(กองนโยบำยและแผน)

ปรับปรุง

กรณีแก้ไข

คณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้

สภำสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ปรับปรุง

วิเครำะห์รวบรวมเพือ่ เสนอ คณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้

พิจำรณำเห็นชอบงบประมำณตำมที่สว่ นรำชกำรของงสถำบันฯ จัดทำเข้ำมำ

พิจำรณำอนุมัติ กรอบงบประมำณเงิน
รำยได้ประจำปี

