
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2562 

 
วาระที่ 4.3 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติคร้ังที่ 2 เพิ่มเติม) และการขอปรับแผนการด าเนนิงานใหม่  
และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณคงเหลือเดิม 

 
สรุปเร่ือง 
 1. สาระส าคัญของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 16 ให้หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีด้านการวางแผนประมาณการ
รายรับและรายจ่าย และจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ประจ าปีของงบประมาณปีต่อไป  
ซึ่งกองนโยบายและแผนได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประเภทเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 เรียบร้อยแล้ว 
 2. คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี  
9 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณของหน่วยงานท่ีขอรับจัดสรรวงเงิน
งบประมาณรายได้ประเภทคงคลัง – บ.กศ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) 
จ านวนรวม 334,435,200 บาท (สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท) และอนุมัติ 
การขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม 
จ านวน 25,163,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันส่ีร้อยบาท) 
 3. การขออนุมัติงบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวนรวม 334,435,200 บาท (สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสน 
สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท) จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
  3.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติส่ิงก่อสร้าง 
จ านวน 1 งาน งบประมาณรวม 1,999,800 บาท 
  3.2 กองอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ขออนุมัติครุภัณฑ์ จ านวน  
2 รายการ งบประมาณรวม 1,855,400 บาท และส่ิงก่อสร้าง จ านวน 2 งาน งบประมาณรวม 310,492,200 
บาท รวมทั้งส้ิน 312,347,600 บาท 
  3.3 ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขออนุมั ติส่ิงก่อสร้างจ านวน 1 งาน 
งบประมาณรวม 428,000 บาท 
  3.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขออนุมัติเงินอุดหนุน จ านวน 2,000,000 บาท 
  3.5 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ขออนุมัติงบประมาณ (ครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวน 
17,659,000 บาท  
 4. การขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน 
จากวงเงินงบประมาณเดิม จ านวนรวม 25,163,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันส่ีร้อยบาท) 
จ าแนกตามหน่วยงาน ดังนี้ 
  4.1 วิทยาลัยการดนตรีได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ในวงเงินจ านวน 55,290,400 บาท รายละเอียด ดังนี้ 



 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาการดนตรีได้ด าเนินการขอปรับแผนการด าเนินงานใหม่
และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิมคงเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมเป็นเงิน 
14,874,800 บาท ท้ังนี้ โครงการฯดังกล่าวของวิทยาลัยการดนตรี  ได้ส้ินสุดระยะเวลาในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2561 โดยมีงบประมาณคงเหลือ 10,264,000 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วิทยาลัยการดนตรี 
ขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม 
จ านวน 10,264,000 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นส่ีพันบาท) 
  4.2 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ได้รับอนุมัติจากงบบ ารุงการศึกษา (คงคลัง) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ในวงเงินจ านวน 120 ล้านบาท ส าหรับโครงการจัดต้ังศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี 
(สระยายโสม) โดยมีระยะเวลาตลอดโครงการ 3 ปี ต้ังแต่วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2557 ถึงวันท่ี 20 กันยายน 
พ.ศ.2560 โดยมีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 72,312,800 บาท ต่อมาเมื่อโครงการฯดังกล่าว ส้ินสุด
ระยะเวลาลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีงบประมาณคงเหลือ จ านวน 14,866,400 บาท จึงได้ด าเนินการ
ปรับแผนการด าเนินการใหม่และขอขยายระยะเวลาการด าเนินการใหม่จากงบประมาณคงเหลื อเดิม               
และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทางศูนย์อู่ทองทวารวดีจึงขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ และขอ
ขยายระยะเวลาการด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิมคงเหลือ จ านวน 14,866,400 บาท (สิบส่ีล้าน 
แปดแสนหกหมื่นหกพันส่ีร้อยบาท) 
 
ประเด็นที่เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 1. อนุมั ติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 (ขออนุมัติครั้งท่ี 2 เพิ่มเติม) จ านวนรวม 334,435,200 บาท (สามร้อยสามสิบส่ีล้านส่ีแสน 
สามหมื่นห้าพันสองร้อยบาท) 
 2. อนุมั ติการขอด าเนินการปรับแผนการด าเนินงานใหม่และขอขยายระยะเวลา 
การด าเนินงานจากวงเงินงบประมาณเดิม จ านวน 25,163,400 บาท (ยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพัน 
ส่ีร้อยบาท) 
 3. สุดแท้แต่จะเห็นสมควรประการใด 
 
 จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 
            
             
             
            
            
            
            
            
            
             


