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แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                                   
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 
ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2559 จ านวน 1,135,632,100 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านหกแสนสามหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยส านักงบประมาณ ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ ด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้
ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้ว และได้ก าหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2559 ดังนั้น สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอให้หน่วยงานสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้วย รวมทั้งควบคุม ดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานโดยรวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 
โดยก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

        
หน่วย :   ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ) 

  รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1(ต.ค.- ธ.ค.)  ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)  ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ิย.)  ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)  
ผลผลิต/โครงการ-
กิจกรรม แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ แผน ร้อยละ 
รวมเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 

1,135.6321 100 393.8283 34.68 345.5912 30.43 223.9589 19.72 172.2537 15.17 

1.งบประจ า 769.8861 100 254.6623 33.08 169.3749 22.00 - 23.50 164.8951 21.42 

1.1 งบบุคลากร 566.1092 100 135.8661 24.00 135.8662 24.00 180.9538 26.00 147.1884 26.00 

1.2 งบด าเนินงาน 34.7225 100 14.1464 40.74 8.6779 24.99 5.3348 15.36 6.5634 18.90 

1.3 งบเงินอุดหนุน 124.6044 100 81.0562 65.05 16.3607 13.13 24.1037 6.08 3.0838 2.47 

1.4 งบรายจา่ยอื่น 44.4500 100 23.5936 53.08 8.4701 19.06 4.3268 9.73 8.0595 18.13 

2. งบลงทุน 365.7460 100 139.1660 38.05 176.2163 48.18 43.0051 11.76 7.3586 2.01 

2.1 ค่าครุภัณฑ์ 98.0651 100 60.6901 61.89 37.3750 - - - - - 

2.2 ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

267.6809 100 78.4759 29.32 138.8413 51.87 43.0051 16.07 7.3586 2.75 

 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้  
 

/1. งบบุคลากร... 
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1. งบบุคลากร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 จ านวน 566,109,200 บาท (ห้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)            
โดยประกอบด้วย  

    เงินเดือนและค่าจ้างประจ า    526,258,100 บาท  
    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     39,851,100 บาท 
การด าเนินการจัดสรรงบบุคลากรให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 สถาบันฯ จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณดังนี้ 
- เงินเดือนและค่าจ้างประจ า กรมบัญชีกลางท าการขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

จากในระบบ GFMIS และด าเนินการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารรัฐวิสาหกิจ/ธนาคารพาณิชย์ ของ             
ผู้มีสิทธิโดยตรงตามข้อมูลที่ส่วนราชการจัดท า  

  -  ค่าตอบแทนพนักงานราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 19 
หน่วยงาน ตามบัญชีรายละเอียดค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยฝ่ายการเงินของหน่วยงานในสังกัด ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามบัญชีรายละเอียด
ค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ต่อไป 

การด าเนินการบริหารงบบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ได้ก าหนดแนวทางให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบบุคลากร ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ งบบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

2.  การเบิกจ่าย เงินประจ าต าแหน่ง  เงินวิทยฐานะ เงินเพ่ิมพิเศษซึ่งจ่ายควบเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้เบิกจ่ายให้ผู้ที่
มีสิทธิ์ตามฐานผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง เงินวิทยฐานะ เงินเพ่ิมพิ เศษซึ่งจ่ายควบเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ าในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ 

3.กรณีงบบุคลากรค่าตอบแทนพนักงานราชการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรร              
ไม่ เพียงพอ ให้หน่วยงานจัดรายละเอียดค าขอจัดสรร ค่าตอบแทนพนักงานราชการเพ่ิมเติม                   
ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยแสดงรายละเอียดประมาณการค่าตอบแทนพนักงานราชการที่ขอรับการจัดสรร
เพ่ิมเติมประกอบการพิจาณาด้วย 
2. งบด าเนินงาน 
 1.  เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุ
ต่างๆ  ส าหรับการปฏิบัติงานมีราคาสูงขึ้น  แม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในภาพรวมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนก็ตาม  แต่เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ/กองทุน
ประกันสังคม  เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร  ค่าตอบแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่งเป็นต้น                
ซึ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นรายจ่ายขั้นต่ าที่จ าเป็นที่เพ่ิมสูงขึ้นในปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณงบด าเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ใน
วงเงินที่ได้รับ  จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้ งบประมาณ  โดยจัดล าดับ
ความส าคัญตามความจ าเป็น  ดังนี้ 
  1.1  รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น  ได้แก่  ค่าเช่าทรัพย์สิน / ที่ดิน  ค่าเช่าบ้าน 

/1.2 งบบริหาร... 
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  1.2  งบบริหาร 
  1.3  งบโครงการ 

2. รายจ่ายประจ าให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการด าเนินงานตามภารกิจ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงานจะต้องเร่งรัดให้เริ่มด าเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 

 ส าหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 3.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และมาตรการฯ  ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  

4. ค่าสาธารณูปโภค 
   4.1  ค่าไฟฟ้า  ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และมาตรการฯ  ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด 
   4.2  การติดต่อราชการทางโทรศัพท์ ภายในส่วนราชการในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้
หน่วยงานใช้การติดต่อผ่านระบบ VoIP การใช้โทรศัพท์ทางไกลผ่าน IP ตามที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก าหนด  เพ่ือลดรายจ่ายค่าโทรศัพท์ของหน่วยงาน 

 4.3  ค่าโทรศัพท์  การใช้โทรศัพท์ทางไกลและติดต่อโทรศัพท์มือถือ  ให้กดหมายเลข “1234” 
แล้ วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ ต้องการติดต่อทุกครั้ ง  ทั้ งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังก าหนดโดยเคร่งครัด  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค ๐๕๐๒/๑๗๙๔๐  ลงวันที่ 
30  มิถุนายน  ๒๕๒๐  เรื่องการป้องกันมิให้ข้าราชการใช้โทรศัพท์ราชการโทรทางไกลในเรื่องส่วนตัว  
และมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๐  ของกระทรวงวัฒนธรรม  เรื่อง  การใช้โทรศัพท์ติดต่อ
ระหว่างหน่วยงาน  
3. งบลงทุน 

เพ่ือให้การบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาล  สามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลัง  และลดภาระ
การกันเงินงบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปีให้น้อยลง  จึงก าหนดแนวทางการบริหารงบลงทุนปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9  ดังนี้ 
  ๑. รายจ่ายลงทุนกรณีจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ 
ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับ
ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง รวมถึง 
การด าเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 
  เ พ่ือให้หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวด เร็ว คล่องตัว                    
ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามข้อก าหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ                
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market: marker) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) อย่างเคร่งครัด e–ดังนี้ 

   1.1 ก าหนดวงเงินในการจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จากเดิม ดังนี้                      

/๑.๑ ก าหนดวงเงิน... 



4 

 

 

 

                     1.1.1 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี
ราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
 1.1.2 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีการสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง            
ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
   1.1.3 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง            
ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
   1.1.4 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท                
ใหก้ระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 ก าหนด 
   1.1.5 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท             
ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 24 ก าหนด 
                1.2 การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  ซึ่งเดิม
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e – 
marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ให้หน่วยงาน
ด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีสอบราคาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
      1.3 แนวทางการปฏิบัติในข้อ 1.1 และ 1.2 ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 
2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ส าหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ 15 กันยายน 
2558 และยังไม่แล้วเสร็จให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป  
   ๒.  การด าเนินการจัดหา (จัดซื้อ / จัดจ้าง)  รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
      -  รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ
ในไตรมาสที่ 1 

   -  รายการลงทุนที่มีวงเงินตั้งแต่  ๒  ล้านบาทข้ึนไป  จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ 
ภายในไตรมาสที่ 1 ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน 500 ล้านบาท ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายใน                  
ไตรมาสที่ 2 และรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินสูง รวมถึงครุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจาก
ต่างประเทศ จะต้องเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันโดยเร็ว 

  ทั้งนี้ ส านักงบประมาณจะติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส และหากส่วนราชการ 
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณงบลงทุนได้ภายในไตรมาสที่ 2 รัฐบาลอาจใช้พระราชบัญญัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการพับรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 
เพ่ือโอนไปเป็นงบกลางต่อไป 

๓.  ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการจัดหาครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่อสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ภายใน ๕ วัน  นับแต่วันสิ้นเดือนของทุกเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๕8  เป็นต้นไป 
 ๔.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนที่ด าเนินการล่าช้า
กว่าก าหนดไปด าเนินงานในรายการที่เหมาะสมและมีความพร้อม  ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณไดต้ามเป้าหมายของรัฐบาล 
 ๕.  ส าหรับรายการสิ่งก่อสร้างที่มีแบบรูปรายการซึ่งพร้อมด าเนินการจัดจ้าง  แต่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9  และหน่วยงานพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน  
ขอให้จัดท าแผนโดยจัดล าดับความส าคัญ  พร้อมจัดส่งแบบรูปรายการและประมาณราคาไปยังส านักงาน
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (กองนโยบายและแผน)  ภายในเดือนตุลาคม 2558 เพ่ือรอรับการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายการต่อไป  

/4. งบเงินอุดหนุน... 
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4. งบเงินอุดหนุน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบเงินอุดหนุน จ านวน 124,604,400 บาท  

(หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้

 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดเนื่องจากส านักงบประมาณ 
   จะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส   

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
 โดยให้ผู้รับผิดชอบร่วมกันปรึกษาหารือกันว่าฝ่ายใดจะขออนุมัติโครงการเพ่ือให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
  พิจารณาอนุมัต ิในภาพรวมของโครงการ ภายในวันที่ 1- 25 ตุลาคม 2558  

3. เร่งรัดด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่ายอาจจะน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมที่ 

มีความจ าเป็น และมีความพร้อมในการด าเนินการ 
4.  ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เมื่อด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วขอให้แจ้งงบประมาณ 

            เหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทราบด้วยเพื่อจะได้น างบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงานที่จัดท าค าขอ 
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป 

 

 
กิจกรรม 

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 
บริหารโครงการ 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจบจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

90.0544 57.4075 11.1973 20.7996 0.6500  นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ผลผลิต /โครงการ: ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

      

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักเรียน นักศึกษาท่ีเป็น 
เด็ก เยาวชน คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

 
6.0000 

 
3.8156 

 
1.0000 

 
- 

 
1.1844 

นายเฉลมิศักดิ ์ รัตนจันทร ์
  นางกัญญา  ทองมั่น 
  นางสาวอุษาภรณ์ บญุเรือง 

รองอธิการบดีสถาบันฯ 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก 

6.0000 4.0000 2.0000  
 

 
 

 นางกัญจนภัสร สุทธิประภา 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส าหรับนักเรียน
นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

18.3000 15.1911 0.5274 2.0541 0.5274  นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ผลผลิต/โครงการ : การบริการสังคม       
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนา
ผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้น 
ทางศิลปวัฒนธรรม 

 
2.7500 

 
0.6420 

 
1.3860 

 
- 

 
0.7220 

 นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดศิลปกรรม 
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ 

1.5000 0.2500 0.2500 1.0000 - นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 124.6044 81.3062 16.3607 23.8537 3.0838  

/5. งบรายจ่ายอื่น... 
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5. งบรายจ่ายอ่ืน 
                   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบรายจ่ายอื่น จ านวน 44,450,000 บาท (สี่สิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่น 
           บาทถ้วน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้อง 
           กับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

กิจกรรม รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ผู้ที่ได้มอบหมายบริหาร
โครงการ 

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม 
วัฒนธรรมสร้างสรรค์  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

10.0000 7.7248 0.8532 0.5688 0.8532 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

โครงการพัฒนาความร่วมมือ 
และเชื่อมโยงด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ 
อาเซียน 

5.0000 2.0250 1.2750 0.8500 0.8500 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

โครงการวิจัยทางการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

4.2000 1.2385 1.6155 0.1075 1.2385 นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ผลผลิต /โครงการ: 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

      

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่
มาตรฐานสากล 

 2.5000 1.3382 0.2090 0.6150 0.3378 นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์ 

0.6300 0.6300 - - - นายเฉลมิศักดิ ์ รัตนจันทร ์  
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน 
นักศึกษาให้มีคุณลักษณะ          
ที่พึงประสงค์และตาม 
อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส ถ า บั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1.0000 0.0420 0.1420 0.6140 0.2020 
  

นายเฉลมิศักดิ ์ รัตนจันทร ์  
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

       
       
       
 
 
 
 
 
 

      

/ผลผลิต... 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินกิจกรรม ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดเนื่องจากส านักงบประมาณ 
จะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส   

2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินการขออนุมัติโครงการโดยให้ 
ผู้รับผิดชอบร่วมกันปรึกษาหารือกันว่าฝ่ายใดจะขออนุมัติโครงการเพื่อให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
พิจารณาอนุมัต ิในภาพรวมของโครงการ ภายในวันที่ 1- 25 ตุลาคม 2558  

 
กิจกรรม 

 
รวมทั้งสิ้น 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

ผู้ที่ได้มอบหมายบริหาร
โครงการ 

ผลผลิต /โครงการ  :  
การบริการสังคม 

      

ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการทางวิชาการและ
การแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.0000 2.9175 0.3840 0.2275 0.4710 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพ่ือ
ต้อนรับประมุข อาคันตุกะ
หรือผู้น าต่างประเทศ 

0.4000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

2.0000 0.9116 0.2584 0.7850 0.0450 นางสาวอุษาภรณ์ บุญเรือง 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

1.0000 0.6700 0.0550 0.1650 0.1100 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการประกวด
นาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์
แห่งชาติ 

2.0000 0.3000 0.2000 - 1.5000 
 

นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

5.7200 3.0220 1.5240 - 1.1740 นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 

2.0000 0.0840 1.4540 0.2840 0.1780 นายเฉลมิศักดิ ์ รัตนจันทร ์  
นางกัญญา  ทองมั่น 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน กา ร จั ดท า
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ 
และทัศนศิลป์ 

1.0000 0.9900 - 0.0100 - นางกัญญา  ทองมั่น 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

ค่ า ใช้ จ่ าย ในการ พัฒนา
บุคลากร 

3.0000 1.6000 0.4000 - 1.0000 นางกัญจนภัสร สุทธิประภา 
รองอธิการบดีสถาบันฯ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 44.4500 23.5936 8.4701 4.3268 8.0595  

/3. เร่งรัด... 
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3. เร่งรัดด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่ายอาจจะน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรม 
ที่มีความจ าเป็น และมีความพร้อมในการด าเนินการ 

4. ขอให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ เมื่อด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้วขอให้แจ้งงบประมาณ 
เหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทราบด้วยเพื่อจะได้น างบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงาน 
ที่จัดท าค าขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป 
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