ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของสถาบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒
……………………………………………
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของ
สถาบัน ฉะนั้น อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และ (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วา่ ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ของ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๒”    
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบันฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๐
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิการบดี คณบดี ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ และหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ เรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ซึ่ ง มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะในสั ง กั ด สถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์
“เงินรายได้” หมายความว่า เงินรายได้ทุกประเภทของสถาบันหรือทรัพย์สินที่สถาบันได้รับนอกเหนือ
จากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้แผ่นดิน
“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จ�ำนวนเงินอย่างสูงทีส่ ภาสถาบันอนุญาตให้จา่ ยหรือก่อหนีผ้ กู พัน
ได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปี
ถัดไป และให้เรียกชื่อปีงบประมาณตามปี พ.ศ. ถัดไป
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองอธิการบดี เป็นกรรมการโดยต�ำแหน่ง
(๓) ผูท้ รงคุณวุฒิด้านการคลัง และด้านงบประมาณ ด้านละหนึ่งคน ที่สภาสถาบันแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
ให้อธิการบดีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเลขานุการ
ข้อ ๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๔ (๓) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละสองปี และกรรมการ
ดังกล่าวพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สภาสถาบันมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
146

ข้อ ๖ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจ�ำปีตอ่
สภาสถาบัน
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจ่ายเงินรายได้ในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วน
(๓) ควบคุม ดูแลให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้งบประมาณเงินรายได้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
(๔) ท�ำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่สภาสถาบันมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ�ำนาจวางหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ
ตามข้อบังคับนี้ได้
ในกรณีทมี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับการรับ การเบิกจ่าย และการบริหารงานตามข้อบังคับนีใ้ ห้คณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้เป็นผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยชี้ขาด
หมวด ๑
ประเภทและที่มาของเงินรายได้
………………………………………………
ข้อ ๘ ประเภทเงินรายได้ประกอบด้วย
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
(๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
(๔) เงินรับฝาก
(๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก
(๖) เงินอุดหนุนจากส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
(๗) เงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา
(๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ
(๙) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
(๑๐) เงินผลประโยชน์หรือเงินรายได้อื่นๆ
ข้อ ๙ ที่มาของเงินรายได้ประเภทต่างๆ ตามข้อ ๘ ประกอบด้วย
(๑) เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้แก่ เงินค่าหน่วยกิต ค่าบ�ำรุงสถาบัน ค่าชดเชยหรือค่าปรับ
และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่สถาบันเรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของสถาบัน
(๒) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้หรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ได้แก่ รายได้ที่สถาบัน
ได้จากการปกครองดูแลและใช้ประโยชน์จากทีร่ าชพัสดุ รายได้จากการจัดการทรัพย์สนิ และรายได้อย่างอืน่ ทีไ่ ด้จาก
การด�ำเนินกิจการของสถาบัน
(๓) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ได้แก่ เงินหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถาบันเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการอื่นตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
(๔) เงินรับฝาก ได้แก่ เงินที่สถาบันหรือส่วนราชการรับฝากไว้โดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา
ที่จะต้องจ่ายหรือคืนเจ้าของตามเงื่อนไข และเงื่อนเวลานั้น
(๕) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก ได้แก่ เงินที่ได้จากแหล่งทุนภายนอก
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในการวิจัย
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(๖) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่นหรือเงินอุดหนุนอื่น ได้แก่ เงินที่ได้รับจากราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือจากแหล่งทุนอื่นตามระเบียบการใช้จ่ายหรือหน่วยงานเจ้าของเงินก�ำหนด
(๗) เงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา ได้แก่ เงินทีเ่ รียกเก็บตามระเบียบ
สถาบันเป็นค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา
(๘) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ได้แก่ เงินทีส่ ว่ นราชการได้รบั จากการจัดฝึกอบรม
การจัดสัมมนา การวิจัย การแสดง การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการอื่นๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการดังกล่าว
(๙) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่ เงินที่จัดไว้เพื่อเป็นทุนในการด�ำเนินกิจการ
เงินรายได้จากการด�ำเนินการ และดอกผลที่ได้จากเงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน
ข้อ ๑๐ กรณีที่มีปัญหาว่าเงินหรือทรัพย์สินใดเป็นรายได้หรือไม่ให้สภาสถาบันเป็นผู้วินิจฉัย
หมวด ๒
การใช้เงินรายได้
………………………………………………
ข้อ ๑๑ การใช้เงินรายได้ประเภทต่างๆ ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เงินรายได้ตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๗) และ (๑๐) ให้ใช้กรณี ต่อไปนี้
(ก) ใช้เพื่อการบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาคณาจารย์
ประจ�ำ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบัน
(ข) ใช้ในเรื่องอื่นๆ ที่อธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
(๒) เงินทุนการศึกษา เงินกองทุน เงินบริจาค หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ใช้ในกรณี ต่อไปนี้
(ก) เงินทุนการศึกษา ให้ใช้ในการให้ทุนนักเรียนและนักศึกษาตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนด
(ข) เงินกองทุน ให้ใช้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(ค) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ให้ใช้ได้ตามที่ผู้บริจาคก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ในกรณีที่ผู้บริจาค
มิได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ก็ให้ใช้เพื่อการหนึ่งการใดโดยเฉพาะโดยให้ส่วนราชการนั้นเป็นผู้ก�ำหนดวัตถุประสงค์
และเงื่อนไขในการใช้
(๓) เงินรับฝากตามข้อ ๙ (๔) ให้จ่ายตามเงื่อนไข หรือเงื่อนไขเวลาที่ต้องจ่าย หรือจ่ายคืนเจ้าของ
(๔) เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(๕) เงินค่าบ�ำรุงกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและค่าบ�ำรุงกีฬา ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(๖) เงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
(๗) เงินรายได้โครงการเงินทุนหมุนเวียน ให้ใช้ได้ตามที่ระเบียบสถาบันก�ำหนดไว้
หมวด ๓
การเก็บรักษาและการบริหารเงินรายได้
………………………………………………
ข้อ ๑๒ เงินรายได้ทุกประเภทจะหักไว้ใช้จ่ายเพื่อการใดก่อนน�ำส่งมิได้ เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะก�ำหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
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ข้อ ๑๓ การรับเงินรายได้ของสถาบันหรือส่วนราชการในสถาบันจะต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินไว้
เป็นหลักฐาน แบบของใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตามที่สถาบันก�ำหนด โดยมีเล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงินเรียง
ล�ำดับไว้ทุกฉบับและมีทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงินของสถาบันเพื่อสามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๑๔ ส่วนราชการของสถาบันแต่ละแห่ง มีอำ� นาจเก็บรักษาเงินสดไว้ภายในทีท่ ำ� การไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
บาท แต่ถ้ามีวงเงินสดเกินกว่าที่ก�ำหนดก็ให้น�ำส่งสถาบันอย่างช้าในวันท�ำการถัดไป
ข้อ ๑๕ ให้ส�ำนักงานอธิการบดีมีอ�ำนาจเก็บรักษาเงินสดไว้ภายในที่ท�ำการได้ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
แต่ถ้ามีวงเงินสดเกินกว่าที่ก�ำหนดดังกล่าวก็ให้น�ำฝากธนาคารในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันท�ำการถัดไป
ข้อ ๑๖ การรับเงินภายหลังการปิดบัญชีในทุกสิ้นวันท�ำการหรือในวันหยุดราชการ
ให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่เก็บรักษาเงินซึ่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง เก็บรักษาไว้ในที่มั่นคงแข็งแรง
และให้บนั ทึกในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคารในวันท�ำการถัดไป ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้ก�ำหนด
ข้อ ๑๗ สถาบันอาจน�ำเงินรายได้ไปหาประโยชน์ได้กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากธนาคารประเภทฝากประจ�ำ หรือประเภทออมทรัพย์ ไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
(๓) ซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ของรัฐวิสาหกิจ
(๔) ซื้อตั๋วเงินคลัง
(๕) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ หรือเอกชนที่มีฐานะมั่นคง โดยมีธนาคารอาวัล
(๖) จัดหาผลประโยชน์ในกิจการอื่นใดโดยได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน
หมวด ๔
การจัดท�ำงบประมาณและการบริหารงบประมาณ
………………………………………………
ข้อ ๑๘ การใช้จ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๘ (๑) (๒) (๗) และ (๑๐) ให้จัดท�ำเป็นงบประมาณรายจ่าย
เงินรายได้ประจ�ำปี
ข้อ ๑๙ ให้ส่วนราชการของสถาบัน จัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปี โดยจัดท�ำค�ำขอ
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ส่งส�ำนักงานอธิการบดีเพื่อวิเคราะห์และรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริหาร
เงินรายได้แล้วน�ำเสนอสภาสถาบันอนุมัติ ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ
ข้อ ๒๐ การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีของส่วนราชการ ให้จัดท�ำในรูปแผนงาน
หน่วยงาน กองทุน และแยกหมวดเงินรายจ่ายตามที่สถาบันก�ำหนด
การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีได้ โดยให้น�ำ
ข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีมีความจ�ำเป็นโดยเร่งด่วน หัวหน้าส่วนราชการมีอ�ำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการยืมเงินรายได้สะสม
ไปตัง้ งบประมาณได้ โดยให้เจ้าของเงินรายได้ตงั้ งบประมาณชดใช้เงินยืมนัน้ เมือ่ ตัง้ งบประมาณคราวต่อๆ ไปจนกว่า
จะชดใช้หมด
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ�ำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปี ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ด�ำเนินการได้ และรายงานให้สภาสถาบันทราบ
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ข้อ ๒๑ งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปีใด ถ้าไม่สามารถขออนุมัติสภาสถาบันได้ก่อนวัน
เริ่มปีงบประมาณ อธิการบดีอาจสั่งให้ส่วนราชการต่างๆ ด�ำเนินการตามร่างเอกสารงบประมาณไปพลางก่อนได้
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่เคยได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข้อ ๒๒ การก่อหนี้ผูกพันรายการใดที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป และไม่อาจเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในวันสิ้นปีงบประมาณนั้น ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนออธิการบดีอนุมัติกันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพัน
รายการนั้น
กรณีที่ยื่นหลักฐานเบิกเงินทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ ให้ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณ
เงินรายได้ของปีนั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน ของปีงบประมาณถัดไป
ข้อ ๒๓ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ในปี
งบประมาณนัน้ แต่ถา้ มีเหตุผลและความจ�ำเป็นจะต้องเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ ให้อธิการบดีเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๒๔ การโอนเงินระหว่างหมวดรายจ่าย หรือการเปลีย่ นแปลงรายการใดในหมวดรายจ่าย ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะกระท�ำมิได้เว้นแต่อธิการบดีจะพิจารณาอนุมัติและรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ข้อ ๒๔ เมื่อสิ้นปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้แล้ว หากส่วนราชการใดมิได้เบิกจ่ายเงินรายได้
ตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ�ำปี และมิได้ก่อหนี้ผูกพันที่จ�ำเป็นที่ต้อง
เบิกจ่าย ถ้างบประมาณคงเหลืออยู่ ก็ให้โอนเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินสะสมของสถาบัน
หมวด ๕
การสั่งจ่ายและเบิกจ่าย
………………………………………………
ข้อ ๒๖ อธิการบดีมีอ�ำนาจสั่งจ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันจากเงินตามข้อ ๘ และอาจ
มอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู่จ่ายเงิน สั่งซื้อ สั่งจ้าง และก่อหนี้ผูกพันได้ แต่วงเงินที่จะมอบหมายนั้นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอธิการบดี
ข้อ ๒๗ อธิการบดีมอี ำ� นาจสัง่ จ่ายเงินรายได้ของสถาบันเป็นเงินทดรองราชการได้ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้ก�ำหนด
ข้อ ๒๘ ส่วนราชการใดมีความจ�ำเป็นจะต้องใช้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน ให้สามารถขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการบริหารเงินรายได้เพือ่ ให้เป็นเงินทดรองจ่ายตามความจ�ำเป็นไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้าน
บาทถ้วน)
ให้ส่วนราชการดังกล่าวน�ำเงินตามวรรคหนึ่งฝากธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียงหรือฝากส�ำนักงาน
อธิการบดี
ข้อ ๒๙ ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการพัสดุนนั้ ให้ปฏิบตั ติ ามวิธที กี่ ำ� หนดในระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุ
ข้อ ๓๐ การจ่ายเงินรายได้ให้จ่ายตามระเบียบของสถาบัน หากสถาบันมิได้ก�ำหนดระเบียบเป็นการ
เฉพาะในเรื่องใด และสถาบันเห็นว่าเป็นเรื่องด่วน ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารเงิน
รายได้ออกประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายตามเหตุผลและความจ�ำเป็น แล้วรายงานให้สภาสถาบันทราบ
ในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ข้อ ๓๑ การเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีใด ให้ขอเบิกได้จนถึงวันท�ำการสุดท้ายของปีงบประมาณ
นั้น เว้นแต่ในกรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้หัวหน้าส่วนราชการ
กันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันนั้นได้
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ข้อ ๓๒ การเบิกจ่ายเงินรายได้ในกรณีใดที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังโดยอนุโลม
หมวด ๖
การท�ำบัญชีและรายงานการเงิน
………………………………………………
ข้อ ๓๓ การรับจ่ายเงินรายได้ตามข้อ ๘ ให้สำ� นักงานอธิการบดีและส่วนราชการทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำบัญชี
รับจ่ายแยกประเภทตามที่สถาบันก�ำหนด
หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชี จะต้องเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
ข้อ ๓๔ ให้ส�ำนักงานอธิการบดี และส่วนราชการที่รับผิดชอบในการจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำเดือน
เสนออธิการบดีภายในเดือนถัดไป
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส�ำนักงานอธิการบดีจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปีเสนออธิการบดีภายใน
๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
หมวด ๗
การตรวจสอบบัญชี
………………………………………………
ข้อ ๓๕ ให้มีการตรวจสอบบัญชี หลักฐานและเอกสารการเงินและทรัพย์สินทุกประเภทของสถาบัน
โดยผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันอย่างสม�่ำเสมอและอาจจัดให้มีผู้ตราวจสอบบัญชีจากภายนอกได้ตามที่
สภาสถาบันก�ำหนด
ข้อ ๓๖ ให้ผตู้ รวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบรายงานการเงินรวมประจ�ำปี ทีส่ ำ� นักงานอธิการบดีเสนอ
อธิการบดีตามข้อ ๓๔ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และให้อธิการบดีน�ำเสนอ
สภาสถาบันโดยผ่านคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
บทเฉพาะกาล
………………………………………………
ข้อ ๓๗ ในระยะเริม่ แรกให้คณะกรรมการบริหารเงินรายได้ดำ� เนินการปรับเปลีย่ นระบบบริหารเงินรายได้
ของสถาบันซึง่ ใช้บงั คับอยูก่ อ่ นข้อบังคับนีใ้ ช้บงั คับมาเป็นระบบบริหารเงินรายได้ตามข้อบังคับนีภ้ ายในปีงบประมาณ
ถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
            (ศาสตราจารย์ วิษณุ เครืองาม)
          นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
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