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ก.  หลกัการและเหตุผล   

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป “ใหสถาบันเปนสถานศึกษา มีวัตถุประสงคใหการศึกษา

และสงเสริมวิชาการตั้งแตระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป ท้ัง

ไทยและสากล รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมระดับทองถ่ินและระดับชาติ ทําการสอน ทําการแสดง ทําการวิจัย และ

ใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สรางสรรค ทะนุบํารุง และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปน

เอกลักษณของชาติ และศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนทองถ่ิน” 

  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 มาตรา 12  กําหนดไววา “นอกจากเงินท่ี

กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สถาบันอาจมีรายได ดังนี้”  

  (1) เงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน เบี้ยปรับ คาปรับและคาบริการตาง ๆ 

ของสถาบัน 

  (2) รายไดหรือผลประโยชนท่ีไดจากการใชหรือจัดหาประโยชนในท่ีราชพัสดุซ่ึงสถาบันปกครอง 

ดูแล ใช หรือจัดหาประโยชน 

  (3) เงินและทรัพยสินซ่ึงมีผูอุทิศใหแกสถาบัน 

  (4) เงินอุดหนุนจากราชการสวนทองถ่ิน หรือเงินอุดหนุนอ่ืนท่ีสถาบันไดรับเพ่ือใชในการดําเนิน

กิจการของสถาบัน 

  (5) รายไดหรือผลประโยชนอ่ืน ๆ  

  บรรดารายไดและผลประโยชนของสถาบันรวมท้ังผลประโยชนท่ีเกิดจากท่ีราชพัสดุ เบี้ยปรับท่ี

เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซ้ือทรัพยสินหรือจางทําของท่ีดําเนินการ

โดยใชเงินงบประมาณไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง และกฎหมายวา

ดวยวิธีการงบประมาณ 

  เงินรายไดของสถาบันจึงเปนแหลงเงินหลักท่ีมีความสําคัญนอกเหนือจากเงินงบประมาณ

แผนดิน ดวยเหตุท่ีพระราชบัญญัติสถาบันเปดกวางใหบริหารจัดการเงินรายไดและใชรายไดสนับสนุนการ

ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันตามพระราชบัญญัตินี้ 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดออกขอบังคับ/ระเบียบเก่ียวกับเงินรายไดเพ่ือควบคุมเงินรายไดท้ัง

ระบบใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนตนมา  ไดแก ขอบังคับสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป วาดวยรายไดและการบริหารรายได พ.ศ. 2552   ระเบียบวาดวยเงินรายไดจากบริการทางวิชาการ 

พ.ศ. 2553 เปนตน   

  เนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีการดําเนินงานผานมาไมนานนัก ประกอบกับมีสวนราชการ

ในสังกัดถึง 19 สวนราชการ  การดําเนินงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับเงินรายไดตามขอบังคับและระเบียบปรากฏเสมอวา 
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สวนราชการ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของมีความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับกฎระเบียบตาง ๆ ทําใหไม

สามารถถือปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงตามท่ีระเบียบกําหนด  และเกิดประเด็นปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติอยูเสมอ  

อันเนื่องจากบางกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการนั้นยังไมมีระเบียบหรือหลักเกณฑท่ีตองใชเชื่อมโยงกับระเบียบหลัก

ออกมารองรับ  รวมท้ังเครื่องมือหรือชองทางในการสื่อสารในเรื่องของเงินรายไดของสถาบันยังมีขอจํากัดอยูมาก 

  ผูตรวจสอบภายในจัดทําคูมือสาระสําคัญและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเงินรายไดของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป โดยพิจารณานําระเบียบและขอบังคับมาสรุปรายละเอียดใหสามารถเขาใจไดงาย สอดแทรกการแสดง

ความคิดเห็น  แนะนําแนวทางดําเนินงานและขอควรปฏิบัติ เพ่ือใชสื่อสารกับท้ังผูบริหาร ผูกํากับดูแล บุคลากร 

และเปนแนวทางการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน รวมท้ังใชสนับสนุนกระบวนการใหคําปรึกษาของผู

ตรวจสอบภายใน   
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2.  บทวิเคราะห  

  ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป วาดวยรายไดและการบริหารรายได พ.ศ. 2552  และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม เปนขอบังคับหลักท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 ครอบคลุมเงินรายไดทุก

ประเทภของสถาบัน ประกอบดวย 

 -  หมวดท่ัวไป 

 -  หมวด 1 ประเภทและท่ีมาของเงินรายได 

 -  หมวด 2 การใชเงินรายได 

 -  หมวด 3 การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได 

 - หมวด 4 การจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

 -  หมวด 5 การสั่งจายและเบิกจายเงิน 

 -  หมวด 6 การทําบัญชีและรายงานการเงิน 

 -  หมวด 7 การตรวจสอบบัญชี 

  ในแตละหมวดของขอบังคับนี้มีความสําคัญและเชื่อมโยงกันเนื่องจากการบริหารเงินรายไดตอง

เริ่มกระบวนการตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบและการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง หาก

ปฏิบัติไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอกําหนดแลวยอมสงผลกระทบตอระบบเงินรายได  เชน 

 - ขาดระบบการบริหารจัดการเงินรายไดท่ีมีประสิทธิภาพ 

 -  ขาดเครื่องมือหรือแนวคิดท่ีจะพัฒนาเงินรายไดใหมีความกาวหนา 

  -  ผูกํากับดูแลและผูปฏิบัติงาน มีความเสี่ยงท่ีจะกระทําผิดและอาจจะตองรับผิดดานวินัย

การเงินการคลัง 

 -  เกิดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเงินรายไดเสียหายจากการประพฤติมิชอบ 

 -  ผูปฏิบัติไมมีหลักประกันใหม่ันใจวามีการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

  -  สวนราชการขาดระบบการควบคุมดานการเงินและไมมีรายงานทางการเงินของเงินรายไดท่ีให

ขอมูลท่ีถูกตองและเชื่อถือได 

  -  สถาบันไมมีรายงานทางการเงินในภาพรวมของทุกสวนราชการเพ่ือรายงานตอสภาสถาบัน

ตามขอบังคับ ทําใหขาดกลไกในการติดตามประเมินผลและพัฒนาเงินรายได 
 

 

 

 



 

 
 

งานตรวจสอบภายใน สถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ 

สาระสาํคญัและแนวปฏบิตั ิ

"ขอ้บงัคบัสถาบนับณัฑติพฒันศลิป ์ว่าด้วยรายได้และการบรหิาร

รายได้ พ.ศ. 2552 และท ีแ่กไ้ขเพ ิม่เตมิ" 
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 วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมคีวามเข้าใจในข้อบงัคบัฯ ว่าด้วยรายได้และการ

บริหารรายได้  สามารถถอืปฏบิตัไิด้ถูกต้อง 

2. เพ่ือให้ทราบสถานะของการดาํเนินงานบริหารเงินรายได้ในปัจจุบนัของสถาบนับณัฑติพัฒน

ศลิป์และของส่วนราชการ สามารถทราบจุดแขง็ จุดอ่อนในการดาํเนนิงาน 

3. เพ่ือให้ข้อสงัเกตที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อการบริหารเงินรายได้

ของส่วนราชการ และเกดิระบบการกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานอย่างระมดัระวงัรอบคอบ 

4. เพ่ือให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเกดิแนวคดิในการพัฒนาบริหารเงิน

รายได้ นาํไปสู่การกาํหนดกระบวนการ นโยบาย แนวทางปฏบิตัทิี่ช่วยให้การบริหารเงิน

รายได้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์สร้างมูลค่าเพ่ิมและความมั่นคงให้กบัส่วนราชการ 

5. เพ่ือให้ส่วนราชการเกดิความมั่นใจในการดาํเนินงาน บนพ้ืนฐานของกจิกรรมการดาํเนนิงาน

ที่มกีฎระเบยีบของทางราชการกาํหนดอาํนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมและมกีระบวนการปฏบิตัิ

อย่างชัดเจน  
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กระบวนการของเงินรายได ้
 

• หมวดทั่วไป  

• หมวด 1 ประเภทและที่มาของเงินรายได้ 

• หมวด 2 การใช้เงินรายได้ 

• หมวด 3 การเกบ็รักษาและการบริหารเงินรายได้ 

• หมวด 4 การจัดทาํงบประมาณและการบริหารงบประมาณ 

• หมวด 5 การสั่งจ่ายและเบกิจ่าย 

• หมวด 6 การทาํบัญชีและรายงานการเงิน 

• หมวด 7 การตรวจสอบบญัชี 

• บทเฉพาะกาล 
3 



  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 

  “หัวหน้าส่วนราชการ”  หมายความว่า อธกิารบดี คณบดี ผู้อาํนวยการวิทยาลัย 
ผู้อาํนวยการสาํนัก ผู้อาํนวยการศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นซ่ึงมี
ฐานะเทยีบเท่าคณะในสงักดัสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ 

  “เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของสถาบันหรือทรัพย์สนิที่
สถาบันได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้แผ่นดิน 

  “งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จาํนวนเงินอย่างสงูที่สภาสถาบันอนุญาตให้
จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กาํหนดในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

  “ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม ของปีหน่ึงถงึวันที่ 30 
กนัยายนของปีถัดไป  และให้เรียกช่ือปีงบประมาณตามปี พ.ศ. ถดัไป 
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1) พิจารณาให้ความเหน็ เกี่ยวกบัการจัดสรรประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจาํปี

ต่อสภาสถาบัน 

2) พิจารณาให้ความเหน็ชอบในการจ่ายเงินรายได้ในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน 

3) ควบคุม ดูแลให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ใช้งบประมาณเงินรายได้ให้ถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ 

4) ทาํหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย 

 

 อธกิารบด ีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับ และมีอาํนาจวางหลักเกณฑแ์นวปฏบัิติตาม 

ข้อบังคับฯ 

 กรณมีีปัญหาเกี่ยวกบัการรับ การเบิกจ่าย และการบริหารเงิน ตามข้อบังคับฯ      

ให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้เป็นผู้มีอาํนาจวินิจฉัยช้ีขาด 
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวดทั่วไป) 
• อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงนิรายได้ตามข้อบังคับ ซ่ึงรับผดิชอบกาํกบัดูแลเงนิรายได้ทั้ง

ปวงของสถาบันบณัฑติพัฒนศิลป์ ตั้งแต่การพิจารณาให้ความเหน็เกี่ยวกบัการจัดสรรงบประมาณ
รายได้ประจาํปีต่อสภา ให้ความเหน็ชอบในการจ่ายเงนิรายได้กรณจีาํเป็นเร่งด่วน ควบคุมดูแลให้ส่วน
ราชการใช้งบประมาณเงนิรายได้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็นกลไกสาํคัญต่อการบริหารเงนิ
รายได้ โดยเฉพาะงบประมาณเงนิรายได้ แต่ในสถานะการณปั์จจุบันคณะกรรมการบริหารเงนิรายได้ไม่
สามารถขบัเคล่ือนการดาํเนินงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ  สงัเกตได้จากกระบวนการงบประมาณเงนิ
รายได้ที่มีความล่าช้า และไม่มีความชัดเจนตามข้อบังคับฯ  

 

 คณะกรรมการบริหารเงนิรายได้ ควรกาํหนดแผนและปฏทินิการดาํเนินงานให้มีความชัดเจน นาํ

นโยบายไปสู่การปฏบิัติ มรีะบบการตดิตามผลและพิจารณาปรับปรงุพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถ

ควบคุม กาํกบัดูแล ให้การบริหารเงนิรายได้ของสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ มี

รายละเอยีดของสารสนเทศที่เกี่ยวกบัเงนิรายได้ที่มีความถูกต้อง เช่ือถอืได้และเป็นปัจจุบัน ใช้เป็นข้อมูล

บริหารจัดการให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัสถาบันและส่วนราชการ รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลรายงานให้

สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทราบ 
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ประเภท แหล่งที่มา การใชเ้งิน 

8(1) เงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา เงินค่าหนว่ยกิต ค่าบาํรุงสถาบนั 

ค่าชดเชยหรือค่าปรบัและ

ค่าธรรมเนยีมอืน่ ๆ ทีส่ถาบนัเรียก

เก็บจากนกัศึกษา ตามระเบยีบ

ขอ้บงัคบัหรือประกาศของสถาบนั 

ประเภท 8(1) (2) (7) และ (10) ใหใ้ชก้รณี 

ก. ใชเ้พือ่การบริหารการศึกษา  การจดัการ

ศึกษาการปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจยั 

การบริการวิชาการแก่สงัคม  การส่งเสริม

กิจกรรมนกัศึกษา  การส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  

และการ 

พฒันาคณาจารยป์ระจํา ขา้ราชการครู  และ 

บุคลากรทางการศึกษาของสถาบนั 

ข. ใชใ้นเรือ่งอืน่ ๆ  ทีอ่ธิการบดีอนุมติัโดยความ

เห็นชอบของสถาบนั 

 
 

เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษาและค่า

บาํรุงกีฬา  ใหใ้ชไ้ดต้ามทีร่ะเบยีบสถาบนักําหนด 

8(2) 

 

เงินผลประโยชนที์ไ่ดจ้ากการใช้

หรือจดัหาประโยชนใ์นทีร่าชพสัดุ 

รายไดที้ส่ถาบนัไดจ้ากการปกครอง

ดูและใชป้ระโยชนจ์ากทีร่าชพสัดุ 

รายไดจ้ากการจดัการทรพัยส์ิน และ

รายไดอ้ย่างอืน่ทีไ่ดจ้ากการดําเนนิ

กิจการของสถาบนั 

8(7) 

 

เงินค่าบาํรุงกิจกรรมนกัเรียน

นกัศึกษาและค่าบาํรุงกีฬา 

เงินทีเ่รียกเก็บตามระเบยีบสถาบนั

เป็นค่าบาํรุงกิจกรรมนกัศึกษาและ

ค่าบาํรุงกีฬา 

8(10) เงินผลประโยชนห์รือเงินรายได้

อืน่ ๆ 

เงินรายได ้ทีไ่ม่เขา้ลกัษณะตามขอ้ 

8(1-9) 
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ประเภท แหล่งทีม่า การใชเ้งิน 

8(3) เงินทุนการศึกษา  เงินกองทุน 

เงินบริจาค หรือทรัพย์สนิที่มีผู้

บริจาค 

เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาคให้

สถาบันเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือ

การอื่นตามวัตถุประสงค์ของผู้

บริจาค 
 

ก. เงินทุนการศกึษา ใช้ในการให้ทุนนักเรียนและ

นักศกึษาตามที่ระเบียบสถาบันกาํหนด 

ข. เงินกองทุน ให้ใช้ตามที่ระเบียบสถาบันกาํหนด 

ค. เงินหรือทรัพย์สนิที่มีผู้บริจาค  ให้ใช้ได้ตามที่ผู้

บริจาคกาํหนดวัตถุประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้บริจาค

มิได้กาํหนดวัตถุประสงค์ไว้กใ็ห้ใช้เพ่ือนการหน่ึง

การใดโดยเฉพาะโดยให้ส่วนราชการน้ันเป็นผู้

กาํหนดวัตถุประสงค์และเงื่อนไขในการใช้ 

8(4) 

 

เงินรับฝาก เงินที่สถาบันหรือส่วนราชการรับ

ฝากไว้โดยมีเง่ือนไข  หรือเง่ือน

เวลาที่จะต้องจ่ายหรือคืนเจ้าของ

ตามเง่ือนไข และเง่ือนเวลาน้ัน 

เงินรับฝาก (เงินที่สถาบันหรือส่วนราชการรับฝาก

ไว้โดยมีเงื่อนไข  หรือเงื่อนเวลาที่จะต้องจ่ายหรือ

คืนเจ้าของตามเงื่อนไข และเงื่อนเวลาน้ัน) ให้จ่าย

ตามเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาที่ต้องจ่าย หรือจ่าย

คืนเจ้าของ 

8(5) 

 

เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอก 

เงินที่ได้จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือใช้

จ่ายในการวิจัย 

เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้

ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันกาํหนด 

8(6) เงินอุดหนุนส่วนราชการส่วน

ท้องถิ่น 
เงินที่ได้รับจากราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือจากแหล่งทุนอื่น 

ระเบียบการใช้จ่ายที่หน่วยงานเจ้าของเงิน

กาํหนด 
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ประเภท แหล่งทีม่า การใชเ้งิน 

8(8) เงินรายได้จากการบริการทาง

วิชาการ 

เงินที่ส่วนราชการได้รับการจัด

ฝึกอบรม การจัดสมัมนา การวิจัย 

การแสดง การจาํหน่ายผลิตภัณฑ ์

 และการอื่น ๆ อนัมีลักษณะ

คล้ายคลึงกบัการดังกล่าว 

เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ให้ใช้ได้

ตามที่ระเบียบสถาบันกาํหนด 

8(9) 

 

เงินรายได้โครงการเงนิทุน

หมุนเวียน 

เงินที่จัดไว้เพ่ือเป็นทุนในการดาํเนิน

กจิการ เงินรายได้จากการดาํเนินการ 

และดอกผลที่ได้จากเงนิรายได้

โครงการเงินทุนหมุนเวียน 

เงินรายได้โครงการเงนิทุนหมุนเวียน ให้ใช้ได้ตามที่

ระเบียบสถาบันกาํหนด 

กรณีท่ีมีปัญหาว่าเงินหรือทรัพย์สนิใดเป็นรายได้หรือไม ่ให้สภาสถาบนัเป็นผู้วินิจฉยั  
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวด 1 – 2) 
• การใช้เงนิรายได้ส่วนราชการต้องพิจารณาว่าเป็นเงนิรายได้ประเภทใด และมีระเบียบหรือข้อปฏบิัติหรือไม่

อย่างไร เช่น รายได้บริการทางวิชาการ “รายได้ตามข้อบงัคับฯ 8(8)” กาํหนดให้ใช้ได้ตามระเบียบที่สถาบัน
กาํหนด ซ่ึงมีระเบียบสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ว่าด้วยเงนิรายได้บริการทางวชิาการ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ดังน้ันเงนิรายได้บางประเภทที่ข้อบังคับฯ กาํหนดให้ใช้ตามระเบยีบที่สถาบันกาํหนด หากยังไม่มี
ระเบียบบังคับใช้ส่วนราชการกไ็ม่มีอาํนาจใช้เงนิ เช่น เงินกองทุน เงนิอดุหนุนการวิจัยจากแหล่งเงนิทุน
ภายนอก เงนิรายได้โครงการเงนิทุนหมุนเวียน หากยังไม่มีระเบียบการใช้กต้็องนาํเสนอสถาบนัพิจารณา
ดาํเนินการ 

 

 สถาบันควรเร่งรัดการออกระเบียบที่กาํหนดให้ครอบคลุมเพ่ือรองรับการบริหารประเภทเงนิรายได้ที่

เกดิขึ้นหรือจะเกดิขึ้นในโอกาสข้างหน้า ในกรณทีี่ส่วนราชการมีเงนิรายได้อยู่ในความรับผดิชอบหากมี

ข้อกาํหนดให้ใช้ตามระเบียบที่สถาบันกาํหนดกต้็องนาํเสนอให้สถาบันพิจารณาและเป็นการช่วยเร่งรัดให้

มีการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือบังคับใช้กบัรายได้ด้วย 

 ส่วนราชการที่มีเงนิรายได้ ต้องพิจารณาประเภทของเงนิรายได้ที่มีอยู่ว่ามีข้อกาํหนดให้ต้องมี

ระเบียบการใช้หรือไม่ อย่างไร  ซ่ึงหากดาํเนินการไม่ถูกต้องแล้วอาจจะส่งเสยีหายต่อทางราชการและ

ผู้ดาํเนินการต้องรับความเสี่ยงที่จะต้องรับผดิตามกฎหมาย  
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 เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพ่ือการใดก่อนนาํส่งมิได้ เว้นแต่ข้อบังคับน้ีจะกาํหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 การรับเงินรายได้ของสถาบันหรือส่วนราชการในสถาบันจะต้องมีการออกใบเสรจ็รับเงินไว้เป็นหลักฐาน แบบของใบเสรจ็รับเงินให้

เป็นไปตามที่สถาบันกาํหนด 
 ส่วนราชการของสถาบนัแต่ละแห่ง มีอาํนาจเกบ็รักษาเงินสดไว้ภายในที่ทาํการได้ไม่เกนิ  10,000 บาท แต่ถ้ามีวงเงินสดเกนิกว่าที่

กาํหนดกใ็ห้นาํส่งสถาบันอย่างช้าในวันทาํการถัดไป 

 สาํนักงานอธกิารบดีมีอาํนาจเกบ็รักษาเงินสดไว้ภายในที่ทาํการได้ไม่เกนิ 30,000 บาท แต่ถ้ามีวงเงินสดเกนิกว่าที่กาํหนดดังกล่าวกใ็ห้

นาํฝากธนาคารในวันน้ัน หรืออย่างช้าในวันทาํการถัดไป 

 การรับเงินภายหลังการปิดบัญชีในทุกสิ้นวันทาํการหรือในวันหยุดราชการให้คณะกรรรมการที่มีหน้าที่เกบ็รักษาเงินซ่ึงหัวหน้าส่วน

ราชการแต่งตั้ง เกบ็รักษาไว้ในที่ม่ันคงแขง็แรงและให้บันทกึในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันทาํการถัดไป ทั้งน้ี ตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการบริหารเงินรายได้กาํหนด 

  สถาบันอาจนาํเงินรายได้ไปหาประโยชน์ในกรณ ีดังต่อไปน้ี  

     1. ฝากธนาคารประเภทฝากประจาํ หรือประเภทออมทรัพย์ไว้กบัธนาคารพาณชิย์หรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกจิ 
     2. ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 
     3. ซ้ือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกจิ 
     4. ซ้ือตัว๋เงินคลัง 
     5. ซ้ือตัว๋สญัญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือเอกชนที่มีฐานะม่ันคงโดยมีธนาคารอาวัล 
     6. จัดหาผลประโยชน์ในกจิการอื่นใดโดยได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน 
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวด 3) 

• การรับเงินของส่วนราชการยกเว้นเงินงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินถือเป็นรายได้ตามข้อบังคับของ
สถาบันทั้งสิ้น เมื่อส่วนราชการรับเงนิแล้วต้องออกใบเสรจ็รับเงนิและนาํส่งตามระเบียบทั้งจาํนวนจะหักไว้ใช้
จ่ายก่อนนาํส่งไม่ได้  ประเดน็ปัญหาคือส่วนราชการมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนไม่นาํรายได้บางประเภทเข้า
เป็นรายได้ตามข้อบังคับ หลีกเล่ียงการรับรู้ รายได้ หรือนําเข้าบางส่วนไม่เตม็จํานวน เป็นการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามข้อบังคับและทาํให้ส่วนราชการได้รับความเสยีหาย ซ่ึงตาม พรบ.สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป์ พ.ศ. 
2550 เปิดโอกาสให้สถาบันมีรายได้นอกเหนือจากที่กาํหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้สามารถ
สนับสนุนการดาํเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ดังน้ันเมื่อเกดิรายได้ขึ้ นกต้็องมีการ
รับรู้และนาํส่งให้ครบถ้วน  ส่วนกรณปัีญหาอุปสรรคต่าง ๆ  เช่น ด้านความคล่องตัวในการเบิกจ่าย  เกณฑ์
การขอกาํหนดการจัดสรรรายได้หรือการใช้รายได้แต่ละประเภท  ต้องแก้ไขด้วยการบริหารจัดการของ
สถาบันร่วมกบัส่วนราชการอย่งจริงจัง 

• สถาบันยังไม่เคยดาํเนินการนาํเงนิรายได้ไปหาประโยชน์ เน่ืองจากอาจจะยังไม่พร้อมในกระบวนการบริหาร
เงนิรายได้ ไม่มีรายงานการเงนิและสารสนเทศเกี่ยวกบัเงนิรายได้เพ่ือประกอบการวเิคราะห์ตดัสนิใจอย่าง
พอเพียงและเหมาะสม ซ่ึงการนาํรายได้ไปหาประโยชน์ตามข้อบังคับน้ันเป็นช่องทางที่น่าสนใจอย่างย่ิงที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้เกดิความมั่นคงของเงนิรายได้อย่างย่ังยืน  และสนับสนุนการบริหารจัดการเงนิรายได้อย่าง
เป็นระบบ 
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 สถาบนัควรมมีาตรการควบคุมให้ทุกส่วนราชการถอืปฏบิตัติามข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด  

หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่งควรสื่อสารกบับุคลากรทุกระดบัพร้อมทั้งมกีระบวนการตดิตาม

ผลในการปฏบิตัติามระเบยีบ ข้อบงัคบั  และควรปฏบิตัเิป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบั

ผู้ใต้บงัคบับญัชาในฐานะผู้นาํองคก์รและเป็นไปตามหลักธรรมาภบิาล ทั้งนี้ ในเบื้องต้นต้อง

เข้าใจว่า กจิกรรมหรือโครงการใดๆ ที่มรีายได้จากการดาํเนินงานตามอาํนาจ หน้าที่ ของ

ส่วนราชการ มทีี่มาจากการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการทั้งสิ้น ซ่ึงเป็นโอกาสให้ส่วนราชการ

สามารถหารายได้ไปสนบัสนุนภารกจิของหน่วยงานได้อย่างมั่นคง 

     ในขณะเดยีวกนัสถาบนัควรมมีาตรการกาํกบั ดูแลและสนบัสนุนกฎ ระเบยีบ ให้เกดิ

ความสะดวกกบัการบริหารเงินรายได้ และควรมอบหมายให้มหีน่วยงานผู้รับผดิชอบโดยตรง

เพ่ือให้สามารถดาํเนินการได้อย่างเป็นระบบ 

 สถาบนัควรมแีนวทางริเร่ิมนาํเงินรายได้ไปหาประโยชน์ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ

เงินรายได้ โดยอาจจะนาํเงินสะสมของสถาบนับางส่วนไปฝากธนาคารหรือลงทุนในตราสาร

ของรัฐบาลที่มคีวามเสี่ยงตํ่าเป็นลาํดบัแรก 

 

 

13 



  การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ 8 (1) (2) (7) และ(10) ให้จัดทาํเป็นงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจาํปี 
 ให้ส่วนราชการของสถาบัน จัดทาํงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาํปี โดยจัดทาํคาํขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ส่งสาํนักงานอธกิารบดีเพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้แล้วนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัต ิก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณ 
 การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาํปีของส่วนราชการ ให้จัดทาํในรปูแผนงาน 
หน่วยงาน กองทุน และแยกหมวดเงินรายจ่ายตามที่สถาบันกาํหนด 
     การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมระหว่างปีได้ โดยให้
นาํข้อ 19 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
     กรณมีีความจาํเป็นเร่งด่วน  หัวหน้าส่วนราชการมีอาํนาจอนุมัติให้ส่วนราชการยืมเงินรายได้
สะสมไปตั้งงบประมาณได้ โดยให้เจ้าของเงินรายได้ตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืมน้ัน เมื่อตั้ง
งบประมาณคราวต่อๆ  ไปจนกว่าจะชดใช้หมด 
     ในกรณทีี่มีเหตุผลและความจาํเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายงินรายได้ประจาํปี ให้
อธกิารบดี โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ดาํเนินการได้ และรายงานให้สภา
สถาบันทราบ 
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 งบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้ประจาํปีใด ถ้าไม่สามารถขออนุมัติสภาสถาบันได้ก่อนวันเร่ิมปีงบประมาณ 

อธกิารบดีอาจสั่งให้ส่วนราชการต่าง ๆ ดาํเนินการตามร่างเอกสารงบประมาณไปพลางก่อนได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่

เกนิวงเงินที่เคยได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 การก่อหน้ีผูกพันรายการใด ที่มีวงเงนิตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป และไม่อาจเบิกจ่ายได้ทนัภายในวันสิ้น

ปีงบประมาณน้ัน ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนออธกิารบดอีนุมัติกนัเงนิไว้จ่ายตามภาระผูกพันรายการน้ัน  

      กรณทีี่ย่ืนหลักฐานขอเบิกเงนิทนัภายในวันสิ้นปีงบประมาณ  ให้ดาํเนินการเบิกจ่ายเงนิจากงบประมาณเงนิ

รายได้ของปีน้ัน ให้แล้วเสรจ็ภายใน 15 วัน ของปีงบประมาณถดัไป 

 ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้ในปีงบประมาณน้ัน แต่

ถ้ามีเหตุผลและความจาํเป็นจะจ่ายข้ามปีงบประมาณให้อธกิารบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
 การโอนเงนิระหว่างหมวดรายจ่าย หรือการเปล่ียนแปลงรายการใดในหมวดรายจ่ายค่าครภุัณฑ ์ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้างจะกระทาํมิได้  เว้นแต่อธกิารดีจะพิจารณาอนุมัติและรายงานให้สภาสถาบันทราบ 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้แล้ว หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงนิรายได้ตามรายการที่กาํหนด

ไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้ประจาํปี และมิได้ก่อหน้ีผูกพันที่จาํเป็นที่ต้องเบิกจ่าย  

ถ้างบประมาณคงเหลืออยู่ กใ็ห้โอนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงนิสะสมของสถาบัน 
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวด 4) 
• การจัดทาํงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาํปีมีความล่าช้า ไม่สอดคล้องกบัระยะเวลา

ตามข้อบังคับ ยังไม่มีเกณฑก์ารพิจารณาวงเงินจัดทาํงบประมาณงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ประจาํปีที่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและประสทิธภิาพในการบริหารเงิน
รายได้ของสถาบัน รวมถงึทาํให้การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของทุกส่วนราชการล่าช้า
ไปด้วย 

• การก่อหน้ีผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ ยังมีส่วน
ราชการที่ปฏบัิติไม่ถูกต้องตามข้อบังคับซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลกระทบจากการอนุมัติ
งบประมาณรายได้ประจาํปีช้า มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ข้ามปีงบประมาณโดยไม่
มีอาํนาจดาํเนินการ  ซ่ึงโดยหลักปฏบัิติเม่ือสิ้นปีงบประมาณส่วนราชการต้องดาํเนินการ
ตามแผนปฏบัิติการในปีงบประมาณน้ันเรียบร้อยแล้ว หรือต้องขออนุมัติกนัเงินกรณีมีหน้ี
ผูกพันตามข้อบังคับสถาบัน  งบประมาณรายได้ที่เหลือจ่ายจะยกยอดรวมเป็นเงินสะสม
ของสถาบันตามข้อบังคับ 
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 สถาบันควรปรับปรุงระบบควบคุมการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายรายได้ประจาํปี  

มอบหมายให้มีหน่วยงานหลักเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ จัดทาํ

ปฏทินิงบประมาณรายได้อย่างชัดเจนให้สอดคล้องกบัข้อบังคับ  โดยสถาบันต้อง

กาํหนดเกณฑก์ารขอจัดทาํงบประมาณเงินรายได้ให้ชัดเจน มีความเหมาะสม สามารถ

อ้างองิแหล่งที่มาของเงินรายได้ที่ส่วนราชการใช้จัดทาํงบประมาณเงินรายได้ และควร

จัดทาํงบประมาณให้มีความสมดุลหรือตามความสามารถในการจัดเกบ็รายได้ 

 ส่วนราชการต้องควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ตามวงเงินเอกสาร

งบประมาณประจาํปีที่สภาสถาบันอนุมัติ  กรณมีีเหตุผลความจาํเป็นต้องใช้จ่ายเงินข้าม

ปีหรือมีการเปล่ียนแปลงรายการหมวดรายจ่ายลงทุนขอให้ถือปฏบัิติตามข้อบังคับอย่าง

เคร่งครัด   และผู้ดาํเนินการย่อมรับความเสี่ยงหากเกดิความเสยีหายกบังบประมาณ

รายได้เน่ืองจากละเลยไม่ปฏบัิติตามข้อบังคับที่จะต้องรับผดิตามระเบียบของทาง

ราชการ  ดังน้ันส่วนราชการต้องเร่งรัดติดตามการบริหารงบประมาณรายได้ให้เป็นไป

ตามกรอบระยะเวลาตามแผนปฏบัิติราชการเช่นเดียวกบังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
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อธกิารบดมีอีาํนาจสั่งจ่ายเงนิ สั่งซ้ือ สั่งจ้าง และก่อหนี้ ผูกพันจากเงนิตาม
ข้อ 8 และอาจมอบอาํนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้จ่ายเงนิ สั่งซ้ือ สั่งจ้าง และก่อหนี้
ผูกพันได้ แต่วงเงนิที่จะมอบหมายนั้นให้อยู่ในดุลยพินิจของอธกิารบดี  

 

อธกิารบดมีอีาํนาจสั่งจ่ายเงนิรายได้ของสถาบันเป็นเงนิทดรองราชการได้
ตามที่คณะกรรมการบริหารเงนิรายได้กาํหนด 
ส่วนราชการใดมคีวามจาํเป็นจะต้องใช้เงนิเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนให้
สามารถขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริหารเงนิรายได้เพ่ือใช้เป็นเงนิทดรองจ่าย
ตามความจาํเป็นได้ไม่เกนิ  3,000,000 บาท  (แก้ไขเพ่ิมเตมิฉบับที่ 2) 
     ให้ส่วนราชการดังกล่าว นาํเงินตามวรรคหน่ึงฝากธนาคารพาณชิย์ที่อยู่ใกล้เคียง 
หรือฝากสาํนักงานอธกิารบดี 
ในเร่ืองที่เกี่ยวกบัการพัสดุน้ัน ให้ปฏบิัตติามวิธทีี่กาํหนดในระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
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การจ่ายเงินรายได้ให้จ่ายตามระเบียบของสถาบัน หากสถาบันมิได้กาํหนดระเบียบเป็นการ

เฉพาะในเร่ืองใด และสถาบันเหน็ว่าเป็นเร่ืองเร่งด่วน ให้อธกิารบดีโดยความเหน็ชอบของ

คณะกรรมการบริหารเงินรายได้  ออกประกาศกาํหนดหลักเกณฑก์ารจ่ายตามเหตุผลและความ

จาํเป็น แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม                                

การเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีใด ให้ขอเบิกได้จนถงึวันทาํการสดุท้ายของ

ปีงบประมาณน้ัน เว้นแต่ในกรณีได้ก่อหน้ีผูกพันไว้ และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทนัภายใน

ปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการกนัเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันน้ันได้ 
การเบิกจ่ายเงินรายได้ในกรณใีดที่ไม่ได้กาํหนดไว้ในข้อบังคับน้ี ให้ใช้หลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม 
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวด 5) 
• อธกิารบดมีอบอาํนาจการสั่งจ่ายเงนิ สั่งซ้ือ สั่งจ้าง และก่อหนี้ ผูกพันจากเงินรายได้ให้กบัส่วน

ราชการ ตามคาํสั่งสถาบนับณัฑติพัฒนศลิป์ ที่ 297/2554 ลงวนัที่ 15 ก.ย.54 เป็นการมอบ
อาํนาจประเภทเงินรายได้ตามแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาํปีที่สภาสถาบนัอนุมตั ิ
“รายได้  ข้อ 8(1, 2, 7 และ 10)”  และมอบอาํนาจการสั่งจ่ายเงิน สั่งซ้ือ สั่งจ้าง และก่อหนี้
ผูกพันจากเงินรายได้สาํหรับเงินรายได้ประเภทอื่นทั้งหมดเนื่องจากเป็นรายได้ที่อยู่ในความควบคุม
บริหารจัดการของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ รายได้ ข้อ 8(3, 4, 5, 6, 8 และ 9) เป็นการมอบ
อาํนาจที่สอดคล้องกบัสภาพการบริหารจัดการที่ควรจะเป็น  ซ่ึงก่อนหน้านั้นมกีารมอบอาํนาจ
เฉพาะรายได้ตามแผนงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้ประจาํปี  

• ปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ ได้กาํหนดวงเงินทดรองราชการให้กบัทุกส่วนราชการและ
อธกิารบดอีนุมตัสิั่งจ่ายเงนิตามข้อบงัคบัแล้ว  เงินทดรองจ่ายมจีาํนวนวงเงินสงูมากหากไม่มรีะบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมจะมคีวามเสี่ยงสงูที่จะส่งผลเสยีหายต่อส่วนราชการและสถาบนัได้ 
ประกอบกบัข้อบงัคบัว่าด้วยรายได้กาํหนดให้ส่วนราชการนาํเงินทดรองรายได้ฝากธนาคารพาณชิย์ 
แต่ไม่ได้กาํหนดวธิกีารควบคุมไว้ ซ่ึงเป็นภาระความรับผดิชอบของส่วนราชการเนื่องจากเงินทดรอง
ราชการต้องควบคุมเงินทดรองจ่ายให้มวีงเงินตามที่ได้รับอนุมตัเิสมอ 
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 การสั่งจ่ายเงิน สั่งซ้ือสั่งจ้าง และก่อหน้ีผูกพัน ส่วนราชการมีอาํนาจ

ดาํเนินการในส่วนของงบประมาณรายจ่ายเงนิรายได้ประจาํปี ตามงบประมาณ

รายจ่ายเงินรายได้ประจาํปีที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันเท่าน้ัน จึงควรกาํกบั

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดาํเนินการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและระยะเวลาที่

กาํหนด 

 เมื่อส่วนราชการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการตามที่อธกิารอนุมัติการจ่ายตาม

ข้อบังคับแล้ว ควรดาํเนินการควบคุมเงินทดรองราชการในความรับผดิชอบโดย

นาํฝากบัญชีธนาคารพาณชิย์ และจัดทาํบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมการรับ

จ่ายเงินทดรองราชการ ให้สามารถทราบรายละเอยีดการทดรองจ่าย เอกสาร

ลูกหน้ีหรือใบสาํคัญทดรองจ่าย ยอดเงินใช้ไปและคงเหลือ สามารถใช้อ้างองิ 

จัดทาํรายงานและตรวจสอบได้ทุกขณะ  
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 การรับจ่ายเงินรายได้ตามข้อ 8 ให้สาํนักงานอธกิารบดี และส่วน
ราชการที่รับผดิชอบจัดทาํบัญชีรับจ่ายแยกประเภทตามที่สถาบัน
กาํหนด 
     หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี จะต้องเกบ็ให้เป็นระเบียบเพ่ือสะดวก
ในการตรวจสอบ 
 ให้สาํนักงานอธกิารบดี และส่วนราชการที่รับผดิชอบในการจัดทาํ
รายงานการเงินประจาํเดือนเสนออธกิารบดีภายในเดือนถัดไป  
    เม่ือสิ้นปีงบประมาณ ให้สาํนักงานอธกิารบดี จัดทาํรายงานการเงิน
ประจาํปีเสนออธกิารบดีภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวด 6) 
• ทุกส่วนราชการมหีน้าที่จัดทาํบัญชีรับจ่ายเงนิรายได้แยกประเภทตามที่สถาบันกาํหนด ซ่ึงส่วนราชการ

ใช้ข้อมูลจากบัญชีรับจ่ายนาํมาจัดทาํรายงานการเงนิประจาํเดือนเพ่ือเสนออธกิารบดีภายในเดือนถดัไป 
รวมถงึใช้ส่วนประกอบของรายงานการเงนิในการอ้างองิหลักฐานการดาํเนินงาน และเป็นหลักฐานการ
ตรวจสอบ  ในการจัดทาํรายงานการเงนิประจาํเดือนมีการจัดทาํตามที่สถาบันกาํหนดไม่ครบถ้วนทุก
ส่วนราชการ หรือมกีารจัดทาํในรปูแบบอื่นที่ไม่เป็นไปในแนวทางที่สถาบันกาํหนด   ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 หลายส่วนราชการมีการดาํเนินการเกี่ยวกบับัญชีรับจ่ายเป็นไปตามเกณฑท์ี่สถาบนักาํหนด 

• สาํนักงานอธกิารบดีเป็นส่วนราชการที่รับผดิชอบในการจัดทาํรายงานการเงนิประจาํปี โดยใช้ข้อมูลจาก
รายงานการเงนิของทุกส่วนราชการ รวมทั้งของสาํนักงานอธกิารบดี รายงานการเงนิประจาํปีกาํหนดให้
จัดทาํรายงานเสนออธกิารบดีและต้องรายงานให้สภาสถาบันทราบตามข้อบังคับ ซ่ึงเป็นผลจากการที่
ส่วนราชการบางแห่งไม่ได้จัดทาํรายงานการเงนิประจาํเดือนส่งสาํนักงานอธกิารบดี รวมทั้งสาํนักงาน
อธกิารบดีเองกยั็งไม่ได้จัดทาํรายงานการเงนิประจาํเดือนของตนเองด้วยทาํให้มีข้อจาํกดัในการจัดทาํ
รายงานประจาํปี ซ่ึงนอกจากเป็นการไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับแล้ว สถาบัน ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่สามารถมีสารสนเทศจากรายงานการเงนิเพ่ือการบริหารจัดการเงนิรายได้ของสถาบันได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทนัต่อเหตุการณ ์                                        
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 ให้ทุกส่วนราชการจัดทาํบัญชีรับจ่ายเงินรายได้และจัดส่งรายงานการเงิน

ประจาํเดือนส่งสาํนักงานอธกิารบดีตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้สาํนักงาน

อธกิารบดีใช้เป็นข้อมูลจัดทาํรายงานการเงินประจาํปีเสนอ อธกิารบดีและรายงาน

สภาสถาบัน  ในกระบวนการปฏบิัติงานควรกาํหนดการควบคุม เร่งรัด ติดตาม 

และพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ดาํเนินการทบทวน ซักซ้อมทาํความเข้าใจการจัดทาํบัญชีรับจ่าย การจาํแนก

แยกประเภทของเงินรายได้ รปูแบบการจัดทาํรายงานประจาํเดือน รูปแบบการ

จัดทาํรายงานประจาํปี ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมกลุ่มฝึกปฏบิัติ  เสนอ

แนวทางแก้ไขปัญหาอปุสรรคจากการดาํเนินงานด้วยกระบวนการรับฟังความ

คิดเหน็จากการมีส่วนร่วม ปรับปรุงรูปแบบการจัดทาํบัญชีรับจ่ายและรายงาน

การเงินให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 
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ให้มีการตรวจสอบบัญชี หลักฐานและเอกสารการเงนิ และทรัพย์สนิทุกประเภทของ
สถาบนั โดยผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอย่างสมํ่าเสมอและอาจจดัให้มีผู้ตรวจสอบบญัชี
จากภายนอกได้ตามที่สภาสถาบนักาํหนด 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในทาํการตรวจสอบรายงานการเงนิรวมประจาํปีที่สาํนักงานอธิการบดี
เสนออธิการบดตีามข้อ 34 วรรคสอง ให้แล้ว เสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันสิน้ปีงบประมาณ 
และให้อธิการบดเีสนอสภาสถาบนัโดยผ่านคณะกรรมการบริหารเงนิรายได้ 

 
 

 
 

 
 

 

 ในระยะเร่ิมแรกให้คณะกรรมการบริหารเงนิรายได้ดาํเนินการปรับเปล่ียนระบบ
บริหารเงนิรายได้ของสถาบันซึ่งใช้บังคับอยู่ ก่อนข้อบังคับนีใ้ช้บังคับ มาเป็นระบบ
บริหารเงนิรายได้ตามข้อบังคับนีภ้ายในปีงบประมาณถัดไป 
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สรปุความเหน็/ข้อสงัเกต (หมวด 7) 
• การตรวจสอบบัญชี หลักฐานและเอกสารทางการเงิน และทรัพย์สนิ มีผู้ตรวจสอบ

ภายในของสถาบันได้ดาํเนินการตรวจสอบส่วนราชการต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปี  แต่ไม่ได้ตรวจสอบรายงานการเงินรวมประจาํปีของสถาบันเน่ืองจากสถาบัน
ยังไม่มีรายงานการเงินประจาํปีให้ตรวจสอบ 

 

 สาํนักงานอธกิารบดีควรเร่งรัดจัดทาํรายงานการเงินรวมประจาํปีให้

เป็นไปตามข้อบังคับ เพ่ือเป็นสารสนเทศในการบริหารจัดการเงินรายได้ของ

สถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบรายงาน

การเงินรวมประจาํปีตามข้อบังคับเพ่ือแสดงความเหน็ว่ารายงานการเงิน

รายได้แสดงข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องสมควรตามหลักเกณฑท์ี่สถาบันกาํหนด

หรือไม่เพียงใด และรายงานอธกิารบดีทราบเพ่ือให้สามารถนาํเสนอสภา

สถาบันตามข้อบังคับต่อไป   
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