
 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 1/๒๕63  
ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.  

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
    1.2.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 
  - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
 4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มกราคม 2563) 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                     5.1  ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก 
GFMIS ณ วันที่ 13 มกราคม 2563)   
                     5.2  รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                     5.3  สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563) 

5.4  ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5.5  ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำเดือน มกราคม 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

     6.1 ซักซ้อมความเข้าใจการบริงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 

 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/๒๕63  

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.  
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
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1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 1.2.1 มาตรการเร่งรัดการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/232 ลงวันที่ 13 มกราคม 
2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนด
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์และสามารถ
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกาศใช้บังคับ ดังนี้ 

1. เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

แผนฯ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ภาพรวม ร้อยละ 23 ร้อยละ 54 ร้อยละ 77 ร้อยละ 100 

รายจ่ายประจำ ร้อยละ 28 ร้อยละ 58 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 8 ร้อยละ 40 ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 

 ทั้งนี้สำนักงบประมาณจะแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติ
ต่อไปเมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ .ศ .2563  แล ้ว  โดยใน เบื ้อ งต ้น เห ็นสมควรให ้หน ่วยรับ งบประมาณ จัดส ่งแผน ให ้สำน ัก
งบประมาณพิจารณาภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงิน
จัดสรรได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2563 และให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่จะสามารถลงนามในสัญญาได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ประกาศใช้แล้ว 

2. ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้ 

(1) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วน
ภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาค
ภายในห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร 

(2) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วย รับ
งบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ ่งก่อสร้าง ราคากลาง และ
รายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไป
กับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่
สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้
ผูกพันต่อไปได้ 

3. ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้เร็วขึ้น
เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2563 โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการ
ผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2563  

 

 



 อย่างไรก็ด ี หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที ่ไม่สามารถก่อหนี ้ได้ท ัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรา ย
กรณีในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพับตก
ไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2562 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ าย  สถาบั นบัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์  ครั้ งที่  12 /25๖2 วันที่  20  ธันวาคม 2562  
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามรายละเอียดดังแนบ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ 

4.1  สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค. 2563) 

 

 
 

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 240,536,400 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
คิดเป็น ร้อยละ 51.95 เมื่อเทียบกับข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ไปพลางก่อน) และ เมื่อเทียบผลการเบิกจ่ายในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า (วันที่ 10 ม.ค.2563 
เทียบกับ วันที่ 10 ม.ค.2562) พบว่าสถาบันฯมีผลการเบิกจ่ายมากกว่าปีก่อนหน้า จำนวน 4,108,100 
บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 13 ม.ค. 2563)  
รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.1 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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 5.2  รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 465,123,600 (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับรายงาน
ความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.2 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
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5.3  สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563) 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 
พบว่า 

 
 

 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุม
ตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.3  

 
 มติที่ประชุม ......................................................................................................................  
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5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  ของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 โดยจำแนกแหล่งที่มา
ของงบประมาณที่นามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 1) งบดำเนินงาน  2) งบเงินอุดหนุน 
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ 3) เงินรายได้
ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20จากรายรับค่าหอพัก  
 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.4  

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

 มติที่ประชุม ..................................................................................... .................................  
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  5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได ้ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย  
  - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2562 
ถึง มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 
2562 ถึง มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
  - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 
2562 ถึง มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่อ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2562  
  รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.5  

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 6.1 ซักซ้อมความเข้าใจการบริงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
............................................................................................................................................. ..................................
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1.2 เรือ่งทีฝ่่ายเลขานุการแจง้ทีป่ระชมุทราบ 
    1.2.1 มาตรการเร่งรัดการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 











       
 
 
 
 
 
ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชุมคร ัง้ที ่12/2562 
     รายงานการประชมุคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรัดการใชจ้่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ครัง้ที ่12/2562 วันที ่20 ธันวาคม 2562 
 



 
รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ครั้งที่ 11/25๖2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25๖2 
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

 ประธานกรรมการ 
 

๒. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร  รองประธานกรรมการ 
    รองอธิการบดี   
3. นายสุรัตน์ จงดา  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
4. ผ.ศ.ภูริ วงศ์วิเชียร  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
5. นายสมภพ เขียวมณี 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 
6. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

7. ผ.ศ.เด่น หวานจริง  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
8. รศ.จินตนา สายทองคำ  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์   
9. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปศึกษา   
10. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
    ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป 
11 นางจันทร์ฉาย ทองงาม 
    แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

  
กรรมการ 

12. นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
13. นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ ์  กรรมการ 
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
14. นายณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ ์  กรรมการ 
      แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด   



 
 

15. นางพีรานุช รุ่งศรี  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   
16. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   
17. นายเชาวนาท เพ็งสุข      กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี   
18. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี   
19. นางกัลยาณี  ยังสังข์  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   
20. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
21. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  
กรรมการ 
 

22. นายจรัญ หนองบัว  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป   
23. นางขวัญใจ พิมพิมล  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี   
24. นางอารีย์ สีลาพันธ์  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   
23. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชยั  กรรมการ 
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   
24. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริิ  กรรมการ 
      ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน   
25. นางแสงแข โคละทัต  กรรมการ 
      รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา   
26. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน  กรรมการ 
      หวัหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ   
27. นายวิชิต เพ็ชรด ี
      หวัหน้าฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร 

 กรรมการและเลขานุการ 

28. นายสุริยา  เล้าประเสริฐ 
29. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 
 

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. นายอำนวย นวลอนงค์  รองประธานกรรมการ 
    รองอธิการบดี   
2. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 
3. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

4. นางประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 
5. นายภัทรชัย พ่วงแผน     
    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง 

 รองประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
 

6. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ  กรรมการ 
    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี   
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.นางละออ แก้วสุวรรณ              
2. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองคำ 
3. นายสมชาย ปฐมฐานะกุล  
4. นายธนาธรณ์ มาสม 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการ
ประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                       - ไม่มี - 

                   1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                      1.2.1 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
     นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 
577 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 
    คณ ะกรรมการว ิน ิจ ฉ ัยป ัญ ห าการจ ัดซื ้อจ ัด จ ้า งและการบร ิห ารพ ัสด ุภ าคร ัฐ 
(คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย



 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยได้ซ้อมความเข้าใจตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที ่สุดที ่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัด
จ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ตามข้อ 2.1 ให้หมายความถึงเมื ่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที ่สิ ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภา
ผู ้แทนราษฎรพิจ ารณ าในวาระที ่ 2  ให ้ถ ือว ่าหน่วยงานของรัฐนั ้น  ได ้ร ับความ เห ็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ  
 ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ กำหนด และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

     นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 
11/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยช่างศิลป เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2562)  

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 
ธันวาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 202,282,600 บาท (สองร้อย
สองล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น ร้อยละ 43.68 จากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับจัดสรร 463,108,200 บาท (สี่
ร้อยหกสิบสามล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยพบว่า งบบุคลากรและงบลงทุนมีผลการเบิกจ่าย 
ประมาณร้อยละ `50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร สำหรับงบรายจ่ายที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 20 ได้แก่ 
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  



 
 

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาง
ก่อนที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ กำหนดไว้ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

  5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2562) 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้ 
  1. สำนักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานอธิการบดีจำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
  1.1 รายการปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) ส่งงวดที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 และเบิกจ่าย
เงินงวดที่ 2 จำนวน 546,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  และจะส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 28 
ธันวาคม 2562  
  2. คณะศิลปศึกษา  
  ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปศึกษา รายการค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และ
งานระบบอาคาร คณะศิลปศึกษา ขณะนี้เบิกจ่ายเบิกจ่ายถึงงวดที่ 3  และนัดตรวจรับงวดที่ 4 วันพุธที่ 18 
ธันวาคม 2562   

3.คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
                        รศ.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รายการค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์
ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขณะนี้ งวดที่ 1 ส่งเบิกวันที่ 16 ธันวาคม 2562  
งวดที่ 2 ตรวจรับวันที่ 23 ธันวาคม 2562                      
                     4. วิทยาลัยนาฏศิลป 
                     นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลป รายการปรับปรุงอาคารดุริยางค์ไทย 
ขณะนี้มีการขยายเวลาสัญญาเลขที่ ค.8/2562 (เริ่มต้น 25 มีนาคม 2562 - สิ้นสุด20 ตุลาคม 2562) ตาม
มติคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 6 เมษายน 2563 เนื่องจากมีการปรับลด - ปรับ
เพ่ิมรายละเอียดรูปแบบรายการ / ปัจจุบันอยู่ระหว่างดาเนินการรื้อและปรับปรุง ชั้น 2 ใน อ.ดุริยางค์ไทย /คาด
ว่าจะส่งมอบงานในงวดที่ 1 - 2 วันที่ 7 มกราคม 2563 / เบิกจ่าย ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563 
                     5.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
                     นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
รายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช รายการ
ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 นัดคณะกรรมการฯ 
ประชุมและตรวจรับงานวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562 
                     6.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
                     นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการ         
เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง รายการเวทีสำเร็จรูป ขณะนี้ 



 
 

ยังไม่ส่งมอบครุภัณฑ์ เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าอยู่ระหว่างการรอนำเข้าครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ซึ่งทางวิทยาลัย
ได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับกับทางผู้รับจ้างแล้ว 
                    7.วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  
                    นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย รายการสร้างคันคอนกรีต รอบสระ
น้ำพร้อมปรับภูมิทัศน์ ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฯ คาดงวดที่3 จะส่งมอบภายใน 
ธันวาคม 2562 
                     8.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  
                     นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการ
เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
                     8.1 รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานงวด 1 
และ 2 อยู่ระหว่างรอการตรวจงานของคณะกรรมการคุมงาน (คาดว่าไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2562) 
                     8.2 ปรับปรุงอาคารดนตรี (อาคารศรีตรัง) และภูมิทัศน์ ผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงานงวด 1 
และ 2 อยู่ระหว่างรอการตรวจงานของคณะกรรมการคุมงาน (คาดว่าไม่เกินวันที่ 27 ธันวาคม 2562) 
                     9.วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
                     นางกัลยาณี  ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการ            
เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 
                     9.1 รายการครุภัณฑ์เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน 2 รายการ รอผู้รับจ้างส่งมอบงาน ซึ่ง
ทางวิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับกับทางผู้รับจ้างแล้ว 
                     9.2 รายการก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ขณะนี้ การดำเนินการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์แบบมีหลังคา ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานอยู่ในงวดงานที่ 3 และ 4 
การขึ้นโครงหลังคา เนื่องจากมีปัญญาเรื่องรูปแบบรายการ วิทยาลัยฯ จึงได้สั่งให้หยุดงาน ทำให้งานล่าช้า ไม่
เป็นไปตามงวดงานในสัญญาจ้าง และวิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดการดำเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงานแล้ว ซึ่ง
ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวันที่่ 12 ธันวาคม 2562 และคณะกรรมการนัดตรวจรับงานวันที่ 17 
ธันวาคม 2562 
                     9.3 รายการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ   
                     - เงินกันของปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 8,603,129.60 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 โดยคณะกรรมการนัดตรวจรับงานในวันที่ 17ธันวาคม 2562 
                     - เงินกันของปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 2,025,500 บาท ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้าง
ดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง และวิทยาลัยได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามสัญญา 
                     10.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
                     นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการ
เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี รายการปรับปรุงเวทีและ
พ้ืนที่ภายในหอประชุมอาคารนิทรรศการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 

 

 

  มติที่ประชุม  
  1.หน่วยงานที่มีรายการเงินกันเหลื่อมปี มีการดำเนินการเป็นไปตามงวดงานตามสัญญา ให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ต่อไป 
 2.หน่วยงานที่มีรายการเงินกันเหลื่อมปี หากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการ
แก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 



 
 

 3. เนื่องจากรายการเงินกันเหลื่อมปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหก
เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความ 
ตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอขยายเวลา ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ดังนั้น กรณีหน่วยงานในสังกัดมีรายการ
กันเงินเหลื่อมปี ที่มีการดำเนินการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบรายการครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างได้ทันตามงวดงาน หรือตามสัญญา เมื่อมีการดำเนินการเรียกค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินจ้าง
ตามสัญญา และคาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและ
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ให้หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้ 
เพ่ือเป็นการป้องกรณีผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและขอ
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และเงินงบประมาณต้องนำส่งคืนแผ่นดิน ทำให้หน่วยงานอาจต้องรับผิดชอบ
วงเงินตามสัญญา หรือถูกผู้รับจ้างฟ้องร้องได้  
  5.2 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้ 
  1.วิทยาลัยช่างศิลป 
    นายจรัญ หนองบัว ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหารูปแบบรายการ
และประมาณราคาท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 3 รายการ 
ประกอบด้วย  
   - ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพ้ืนฐานศิลปะ  ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จ
เรียบร้อย  รอลงนาม 
                      - ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  
รอลงนาม 
   - ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จ
เรียบร้อย  รอลงนาม 
  2.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป
สุพรรณบุรี จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย  
  - ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการประมาณราคากลาง จากสำนักสถาปัตยกรรม 
  - ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การประมาณราคากลาง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีการประชุมเพ่ือประมาณ
ราคากลางในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
  3. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.เด่น หวานจริง คณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหารูปแบบรายการและประมาณ
ราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะศิลปวิจิตร รายการปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย
รวม ขณะนี้ได้รับแบบงานปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ที่อธิการบดีลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 และตอนนี้อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่าง TOR 
   



 
 

  4.วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 
   - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   - ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ จำนวน 1 จุด 
    - ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา 
   - ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ 
   - ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
   - ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง 
  รายการสิ่งก่อสร้างทั้ง 6 รายการ มีความพร้อมทั้งรูปแบบรายการและราคาประมาณการ (BOQ) 
ขณะนี้วิทยาลัยได้ดำเนินการส่งราคาประมาณการให้กับหน่วยงานของรัฐประเมินราคาท้องถิ่น อยู่ระหว่าง
ดำเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
  นางจันทร์ฉาย ทองงาม แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
การจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
   - ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำงานระบบไฟฟ้า (ดำเนินการแล้ว 80 %) งาน
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ดำเนินการแล้ว 100%) หากดำเนินการเสร็จทั้งงานระบบไฟฟ้าและงานสถาปัตยกรรมและ
วิศวกรรมแล้ว ทางสำนักสถาปัตยกรรมจะเสนอรูปแบบรายการ เพ่ือเสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการต่อไป (คาดว่า
จะเสร็จกลางเดือน ธันวาคม 2562) 
   - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ
รายการและจัดทำราคากลาง (คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน มกราคม 2563) 
  6.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
  - ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดราคากลาง 
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ยังไม่ได้รับรูปแบบรายการ 
  7.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 4 รายการดังนี้  
  - ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต 
  - ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย 
  - สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง 
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง 
  รายการสิ่งก่อสร้างทั้ง 4 รายการ มีรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น 
   
 



 
 

  8. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี  ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหารูปแบบ
รายการและป ระมาณ ราคาที่ ดิ น และสิ่ งก่ อส ร้ างป ระจำปี งบ ประมาณ  พ .ศ . 2563 ของวิท ยาลั ย 
นาฏศิลปพัทลุง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
  - ปรับปรุงอาคารหอพักชาย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับรูปแบบรายการจากโยธาธิการและผังเมือง
พัทลุง เนื่องจากช่างโยธาฯพบการชำรุดในส่วนของหลังคาอาคารซึ่งแต่เดิมไม่มีอยู่ในรายละเอียดการปรับปรุงหอพัก
ชาย เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ในตัวอาคารได้สมบูรณ์ จึงได้ทำการปรับรูปแบบรายการ และดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางและจัดทำราคาท้องถิ่น 
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำ
ราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม 
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
จัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 5 รายการ ได้แก่ 
  - ถมปรับที่ดิน อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทำราคากลางท้องถิ่น 
  - ปรับปรุงอาคารเรียน 1 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทำราคากลางท้องถิ่น 
  - ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทำราคากลางท้องถิ่น 
  - ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ได้รับรูปแบบรายการวันที่ 16 ธันวาคม 
2562 อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ 
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง อยู่ในขั้นตอนการทำรูปแบบรายการ 
  10.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 
  - ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding คาดว่า
จะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563 
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกาศ e-bidding คาดว่าจะ
ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563 
  11.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
จัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 
  - ปรับปรุงหอพักหญิง มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
  - ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์บำรุงรักษารถยนต์และห้องพักพนักงานขับรถ  ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง คาดว่าจะลงนามเรียบร้อยภายในเดือนธันวาคม 2562   
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง อยู่ในระหว่างคำนวณราคากลาง คาดว่าจะมีการประกาศประกวดราคา
ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 
  12.วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหารูปแบบ
รายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 



 
 

  - ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี ,วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ขณะนี้
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562  กำหนดวันยื่นข้อเสนอใบเสนอราคา ในวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 กำหนดวันพิจารณาผล จำนวน 3 วัน 
  - ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้อยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ คาดว่าจะมีการประกาศประกวดราคาในช่วงเดือนธันวาคม 2562 
  13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี รายการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประมาณราคา
ก่อสร้าง 
  14.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
จัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัย 
นาฏศิลปสุพรรณบุรี รายการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจาก
สำนักสถาปัตยกรรม 
  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จทันเพ่ือให้สามารถเตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
ทันตามมาตรการฯกำหนด 
  2. ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปัญหาอุปสรรค มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้สถาบันฯ
ช่วยเร่งดำเนินการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา จากหน่วยงานที่ออกแบบรูปแบบรายการและ
ประมาณราคาต่อไป 
  3. ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ
ข้อมูลเสนอผลการดำเนินการการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ที่มีการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการติดตามหรือจัดหารูปแบบรายการ และการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้สามารถแสดงถึงความก้าวหน้า ในการพยายามติดตามรูปแบบรายการ และ
การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจ้างของหน่วยงาน  
  4. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อาจพิจารณาสงวนสิทธิ์สำหรับรายการงบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหาร
งบประมาณ ปี 2563 ได้ โดยอาจพิจารณาพับรายการเพ่ือเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการในรายการที่มี
ความพร้อม ความเหมาะสม และมีความจำเป็นต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    

                        - ไม่มี -   
เลิกประชุม  เวลา 20.00 น. 
 
 
      นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน    ผู้สรุปการประชุม 
                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผู้ตรวจสรุปการประชมุ 



       
 
 
 
 

 
ระเบยีบวาระที ่3  ตดิตามการด าเนนิงานตามมตทิีป่ระชุม 

- ไมม่ ี-  

 



       
 
 

 
 
ระเบยีบวาระที ่4  เรือ่งทีเ่สนอในทีป่ระชมุทราบ 
 4.1 สรปุผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่10 มกราคม 2563) 

 



งบรายจ่าย

การจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ไปพลางก่อน)  

(ไตรมาส 1-2) 
(หน่วย : ล้านบาท)

PO 
(หน่วย : 
ล้านบาท)

เบิกจ่าย ณ 10 
ม.ค.2563 

(หน่วย : ล้านบาท)

รอ้ยละเบิกจ่ายเทยีบ
งบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 
(ไปพลางก่อน)  
(ไตรมาส 1-2)

เบิกจ่าย ณ 10
 ม.ค.2562

 (หน่วย : ล้าน
บาท)

ผลเบิกจ่าย 10 ม.ค.
63 เทยีบ 10 ม.ค.62
 (หน่วย : ล้านบาท)

งบบุคลากร 283.1929 141.1948 49.86 143.4620 -2.2672

งบด าเนินงาน 18.3465 1.4858 8.8290 48.12 8.2929 0.5361

งบลงทนุ 74.8760 0.0000 63.1192 84.30 56.1571 6.9621

 - ครภัุณฑ์ 0.0000 0.0000 0.0000 28.1273 -28.1273

 - ที่ดินสิง่ก่อสรา้ง 74.8760 0.0000 63.1192 84.30 28.0298 35.0894

งบอุดหนุน 54.9475 1.0175 19.3374 35.19 21.0796 -1.7422

งบรายจ่ายอ่ืน 31.7453 0.1977 8.0830 25.46 7.3917 0.6913

รวม 463.1082 2.7010 240.5634 51.95 236.3833 4.1801

สรุปผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไปพลางก่อน)                          

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)



1. ผลการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563 สถาบนัฯมียอดการเบกิจา่ยทั้งส้ิน 240.5634 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 51.95 เทยีบขอ้มูลการจดัสรร
งบประมาณไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 (ไปพลางกอ่น) โดยแบง่เปน็การเบกิจา่ยงบบคุลากร 141.1948 ล้านบาท (คิดเปน็ร้อยละ 49.86) งบ
ด าเนินงาน 8.8290 ล้านบาท (คิดเปน็ร้อยละ 48.12) งบลงทนุ 63.1192 ล้านบาท (คิดเปน็ร้อยละ 84.30) งบอดุหนุน 19.3374 ล้านบาท (คิดเปน็ร้อยละ 35.19) งบ
รายจา่ยอื่น 8.0830 ล้านบาท (คิดเปน็ร้อยละ 25.46)

2. ผลการเบกิจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563 เทยีบกบัชว่งเวลาเดียวกนัของป ี2562 (วันที่ 10 ม.ค.2562) มีผลการเบกิจา่ยมากกว่า จ านวน 4.1801 
ล้านบาท





       
 
 

 
 
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเพือ่พจิารณา 
                     5.1  ตดิตามความคบืหนา้เงนิกนัเหลือ่มปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ขอ้มลูจาก GFMIS ณ วันที ่13 มกราคม 2563)   

 



ขอ้มลูทีห่นว่ยงานรายงานส าหรบัการ

ประชุมเมือ่วนัที ่20 ธ.ค.62

ขอ้มลูความคบืหนา้ลา่สดุส าหรบัใชใ้น

กาประชุมวนัที ่18 ม.ค.2563

ส ำนักงำนอธกิำรบดี

ปรับปรงุหอศลิป์ (วังหนำ้) สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์

 แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร 

กรงุเทพมหำนคร

1,820,000 ✓
สัญญาจา้ง 

13/2562
20 ม.ิย.62

บจก.สมารท์ 

แมททเีรยีล
บรษัิทจ ากัด กรงุเทพฯ

30 ส.ค.62-28 ธ.ค.

62
           1,837,500 3

งวดที ่1 : 30 ส.ค.62    

 งวดที ่2 : 29 ต.ค.62   

งวดที ่3 : 28 ธ.ค.62

งวดที ่1 : 455,000        

งวดที ่2 : 546,000       

งวดที ่3 : 819,000

7013178441    1,820,000.00      819,000.00 เบกิจา่ยถงึงวดที ่2

คณะศลิปศกึษำ

คำ่ตกแตง่ภำยใน ครภัุณฑป์ระกอบอำคำร และงำน

ระบบอำคำร คณะศลิปศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒน

ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัด

นครปฐม

43,531,045 ✓ 1/2562 5/ก.ค./2562
กจิกำรรว่มคำ้ 

บ.ีพ.ี
กจิกำรรว่มคำ้ กรงุเทพฯ

12/ก.ค./2562-10/

ก.ค./2562
       43,531,044.31 8

งวดที ่1: 25 ส.ค.62

งวดที ่2 : 9 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 23 พ.ย.62

งวดที ่4 : 7 ม.ค. 63

งวดที ่5 : 21 ก.พ. 63

งวดที ่6 : 6 เม.ย. 63

งวดที ่7 : 21 พ.ค.63

งวดที ่8 : 10 ก.ค.63

งวดที ่1: 2176552.21

งวดที ่2 : 4353104.43

งวดที ่3 : 4353104.43

งวดที ่4 : 4353104.43

งวดที ่5 : 6529656.65

งวดที ่6 : 6529656.65

งวดที ่7 : 6529656.65

งวดที ่8 : 8706208.86

7013185876  43,531,044.31  28,295,178.81

เบกิจา่ยถงึงวดท ื1 สว่นงวดที ่2 น าสง่

เอกสารการเบกิจา่ยทีก่ารเงนิแลว้เมือ่วันที ่

15 พ.ย62

เบกิจา่ยถงึงวดที ่4 นัดตรวจรับงวดที ่5 ใน

วันที ่29 มกราคม 2563

คณะศลิปนำฏ

ดรุยิำงค์

 คำ่ตกแตง่ภำยใน ครภัุณฑป์ระกอบอำคำร และงำน

ระบบอำคำร คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์สถำบันบัณฑติ

พัฒนศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม

38,546,500 ✓ 1/2562 241998
กจิกำรรว่มคำ้ 

บ.ีพ.ี
กจิกำรรว่มคำ้ กทม.

เริม่ 01/8/2562 

สิน้สดุ 31/07/2563
       38,546,372.20 8

งวดที ่1: 15 ก.ย.62   

งวดที ่2: 30 ต.ค. 62  

งวดที ่3: 14 ธ.ค. 62  

งวดที ่4 28 ม.ค. 63  

งวดที ่5 13 ม.ีค. 63  

งวดที ่6 27 เม.ย. 63  

งวดที ่7 11 ม.ิย. 63  

งวดที ่8 31 ก.ค. 63

งวดที ่1 : 1,927,318.61     

งวดที ่2 : 3,854,637.22      

งวดที ่3 : 3,854,637.22      

งวดที ่4 : 3,854,637.22     

งวดที ่5 : 5,781,955.83      

งวดที ่6 : 5,781,955.83      

 งวดที ่7 : 5,781,955.83     

 งวดที ่8 : 7,709,274.44

62047264730  38,546,372.20  32,764,416.37 ท าการตรวจรับงวดที ่1 วันที ่21 พ.ย.2562

เบกิจา่ยถงึงวดที ่2 ตรวจรับตกึงวดที ่3 วัน

พธุที ่8 มกราคม 2563 เวลา 15.00น. ณ 

หอ้งประชมุชัน้ 5 อาคารส านักงาน

อธกิารบด ี(ศาลายา)

วทิยำลัยนำฏศลิป
ปรับปรงุอำคำรดรุยิำงคไ์ทย วทิยำลัยนำฏศลิป 

ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม
9,177,000 ✓ ค. 8/2562

บ.ทัศนพลดี

เวลลอปเมน้
บจก. นครปฐม

25 ม.ีค. - 20 ต.ค. 

2562
           9,177,000 4

งวดที ่1  : 8 พ.ย. 62

งวดที ่2  : 7 ม.ค. 63

งวดที ่3  : 7 ม.ีค. 63

งวดที ่4  : 6 เม.ย. 63

งวดที ่1  :  1,835,400

งวดที ่2  :  1,835,400

งวดที ่3  :  2,294,250

งวดที ่4  :  3,211,950

7012737481    9,177,000.00    9,177,000.00

ขยายเวลาสัญญาเลขที ่ค.8/2562  (เริม่ตน้ 

  25 ม.ีค.2562-สิน้สดุ20 ตลุาคม 2562)  

ตามมตคิณะกรรมการตรวจการจา้งเป็นวันที ่

9 ต.ค.2562 - 6 เม.ย.2563 เนือ่งจากมกีาร

ปรับลด-ปรับเพิม่รายละเอยีดรปูแบบรายการ

 / ปัจจบุันอยูร่ะหวา่งด าเนนิการรือ้และ

ปรับปรงุ ชัน้ 2 ใน อ.ดรุยิางคไ์ทย /คาดวา่

จะสง่มอบงานในงวดที ่1-2 วันที ่7 ม.ค. 

2562 / เบกิจา่ย ภายในวันที ่21 ม.ค.2563

การด าเนนิการปรับปรงุอาคารดรุยิางคไ์ทย 

ไมส่ามารถสง่มอบงานงวดที ่1-2 ได ้

เนือ่งจากตดิเทศกาลมวีันหยดุหลายวัน 

คนงานกลับภมูลิ าเนา งานกอ่สรา้งลา่ชา้ไม่

ตอ่เนือ่ง / คาดวา่ผูรั้บจา้งจะสง่มอบงานใน

งวดที ่1-2 ประมาณสัปดาหท์ี ่3ของเดอืน

ม.ค.2563 / เบกิจา่ย ภายในสัปดาหท์ี ่1 

ของเดอืนก.พ.2563

วทิยำลัยนำฏศลิป

นครศรธีรรมรำช

กอ่สรำ้งอำคำรดรุยิำงคไ์ทย 5 ชัน้ วทิยำลัยนำฏ

ศลิปนครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง

นครศรธีรรมรำช จังหวัดนครศรธีรรมรำช 

งบประมำณทัง้สิน้ 105,000,000 บำท

ปี 2562 ตัง้บประมำณ  21,000,000 บำท

ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ 40,000,000  บำท

ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ   44,000,000 บำท

21,000,000 ✓ 4/2562 26-ก.พ.-62
บ.เกยีรตกิอ้งภพ

 จ ากัด

บจก.(บรษัิท

จ ากัด)
กรงุเทพฯ

1 ม.ีค. 62-- 3 ม.ค.

64
     92,627,718.86 17

งวดที ่1 : 29 พ.ค. 62   

  งวดที ่2 : 3 ก.ค. 62   

 งวดที ่3 : 7 ส.ค. 62   

งวดที ่4 : 11 ก.ย. 62 

งวดที ่5 : 16 ต.ค. 62   

  งวดที ่6 : 20 พ.ย. 62 

   งวดที ่7 : 25 ธ.ค. 62 

  งวดที ่8 : 29 ม.ค. 63 

งวดที ่9 : 4 ม.ีค. 63   

งวดที ่10 : 8 เม.ย. 63  

งวดที ่11 : 13 พ.ย. 63 

งวดที ่12 : 17 ม.ิย. 63 

งวดที ่13 : 22 ก.ค. 63 

 งวดที ่14 : 26 ส.ค. 63

 งวดที ่15 : 30 ก.ย. 63

งวดที ่16 : 4 พ.ย. 63  

งวดที ่17 : 3 ม.ค. 64

งวดที ่1 : 1,111,852.95  

งวดที ่2 : 2,310,646.75 

งวดที ่3 : 2,636,760.41  

งวดที ่4 : 3,288,987.74  

งวดที ่5 : 3,356,109.94  

งวดที ่6 : 3,356,109.94  

งวดที ่7 : 4,314,998.50  

งวดที ่8 : 4,314,998.50 

งวดที ่9 : 4,314,998.50 

งวดที ่10 :4,314,998.50 

งวดที ่11 : 4,314,998.50

งวดที ่12 :4,314,998.50 

งวดที ่13 : 6,232,775.61

งวดที ่14 : 6,232,775.61

งวดที ่15 : 9,445,052.27

งวดที ่16 : 14,383,328.32

งวดที ่17 : 14,383,328.32

7013046268  21,000,000.00    4,939,532.27

เบกิจา่ยเงนิงวดที ่4 เมือ่วันที ่ 24 กันยายน 

2562   เป็นเงนิ 3,288,987.74 บาท

เบกิจา่ยเงนิงวดที ่5 เมือ่วันที ่18 

พฤศจกิายน  2562 เป็นเงนิ 3,356,109.94

 บาท

งวดที ่6 ผูรั้บจา้งก าลังด าเนนิการตามสัญญา

คาดวา่น่าจะสง่มอบงานไดป้ระมาณตน้เดอืน

ธันวาคม 2562

เบกิจา่ยงวดที ่6 เมือ่วันที ่18 ธันวาคม 

2562 เป็นเงนิ 3,356,109.94 บาท ขณะนี้

ผูรั้บจา้งก าลังด าเนนิการกอ่สรา้งงานงวดที่

 7 คาดวา่จะสามารถสง่งานงวดที ่7 ได ้

ประมาณปลายเดอืน มกราคม 2563 และ

สามารถตรวจรับงานและเบกิจา่ยได ้

ประมาณตน้เดอืนกมุภาพันธ ์2563  (สรปุ

การเบกิจา่ยขณะนีเ้บกิจา่ยงวดที ่1-6 ไป

แลว้เป็นเงนิ 16,060,467.73 บาท)

วทิยำลัยนำฏศลิป

อำ่งทอง
เวทสี ำเร็จรปู 653,056 ✓

เลขทีส่ัญญา 

6/2562
13-ส.ค.-62

บ.สมารท์ แมท

 ทเีรยีล จ ากัด
บรษัิท จ ากัด อา่งทอง 13 ส.ค. - 12 ก.ย.62 633,000 1 งวด 12-ก.ย.-62 633,000 7013360608       633,000.00      633,000.00

ยังไมส่ง่มอบครภัุณฑ ์เนือ่งจากผูรั้บจา้งแจง้

วา่อยูร่ะหวา่งการรอน าเขา้ครภัุณฑจ์าก

ตา่งประเทศ ซึง่ทางวทิยาลัยไดแ้จง้สงวน

สทิธิเ์รยีกคา่ปรับกับทางผูรั้บจา้งแลว้

ผูรั้บจา้งไดแ้จง้วา่จะสง่มอบครภัุณฑไ์มเ่กนิ

วันที ่27 มกราคม 2563

วทิยำลัยนำฏศลิป

สโุขทัย

สรำ้งคันคอนกรตี รอบสระน ้ำพรอ้มปรับภมูทัิศน ์

วทิยำลัยนำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอ

เมอืงสโุขทัย จังหวัดสโุขทัย

6,606,500 ✓ สจ.007/2562
30 พฤษาภาคม

 2562

หา้งหุน้สว่น

สามัญนติบิคุคล 

เค.ด.ีบ.ีการโยธา

หจก สโุขทัย
30 พ.ค. 2562-24 

ม.ค.63
           6,599,918 5

งวดที ่1 : 18 ก.ค.62  

งวดที ่2 : 6 ก.ย.62  

งวดที ่3 : 26 ต.ค.62 

งวดที ่4 : 15 ธ.ค.62   

งวดที ่5 : 24 ม.ค.63

งวดที ่1 : 989,987.7    

งวดที ่2 : 989,987.7     

งวดที ่3 : 989,987.7    

งวดที ่4 : 1,319,983.6  

งวดที ่5 : 1,746,075

7012447207    6,599,918.00    3,629,954.90
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งฯคาดงวดที3่ 

จะสง่มอบ  ธ.ค.62

เบกิจา่ยถงึงวดที ่3 สว่นงวดที ่4 และ 5 

สามารถสง่มอบงานและเบกิจา่ยไดต้าม

ก าหนดสัญญา

วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ์

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม/ตอ่เตมิอำคำรเอนกประสงค ์

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอ

เมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

6,200,000 ✓ ป01/2562 30 ส.ค 2562

หา้งหุน้สว่นพร

เจรญิการคา้

แอนดค์ลนีนิง่

นติบิคุคล กาฬสนิธุ์
30/ส.ค/2562 - 25

 /ก.พ/2563
           6,200,000 7

งวดที ่1: 16 ก.ย. 62

งวดที ่2 : 8 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 13 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 1 ธ.ค. 62

งวดที ่5 : 24 ธ.ค. 62

งวดที ่6 : 20 ม.ค. 63

งวดที ่7 : 25 ก.พ. 63

งวดที ่1: 620,000

งวดที ่2 : 775,000

งวดที ่3 : 1,240,000

งวดที ่4 : 620,000

งวดที ่5 : 775,000

งวดที ่6 : 930,000

งวดที ่7 : 1,240,000

7013456551    6,200,000.00    4,805,000.00 อยูร่ะหวา่งรอผูรั้บจา้งสง่มอบงวดงาน

ตรวจรับงาน งวดที ่1,งวดที ่2 วันที ่23 ธ.ค

 62 เบกิจา่ยงวดที ่1,งวดที ่2 วันที ่8 ม.ค.

63 จ านวนเงนิ 1,359,000 บาท

วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ์

ปรับปรงุอำคำรดนตร ี(อำคำรศรตีรัง) และภมูทัิศน ์

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอ

เมอืงกำฬสนิธุ ์จังหวัดกำฬสนิธุ์

6,400,000 ✓ ป02/2562 25 ก.ย 2562

หา้งหุน้สว่น

จ ากัดเรอืนไทย 

105

นติบิคุคล กาฬสนิธุ์
25/ก.ย/2562 - 22/

ม.ีค/2563
6,400,000 7

งวดที ่1: 24 ต.ต. 62

งวดที ่2 : 23 พ.ย. 62

งวดที ่3 : 23 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 22 ม.ค. 63

งวดที ่5 : 21 ก.พ 63 

งวดที ่6 : 15 ม.ีค. 63

งวดที ่7 : 22 ม.ีค 63

งวดที ่1: 640,000

งวดที ่2 : 640,000

งวดที ่3 : 640,000

งวดที ่4 : 640,000

งวดที ่5 : 1,280,000

งวดที ่6 : 1,280,000

งวดที ่7 : 1,280,000

7013634009    6,400,000.00    5,120,000.00 อยูร่ะหวา่งรอผูรั้บจา้งสง่มอบงวดงาน

ตรวจรับงาน งวดที ่1,งวดที ่2 วันที ่16 ธ.ค

 62 เบกิจา่ยงวดที ่1,งวดที ่2 วันที ่8 ม.ค.

63 จ านวนเงนิ 1,280,000 บาท

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

 1. ชดุยักษ์พยำ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  ต ำบล

ควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

2. ชดุระบ ำวำนรพงศ ์วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  

ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

1,977,750 ✓  28/2562  25 ก.พ. 62
 บรษัิท จัย

มาตารด์ี
 บจก.  กทม.

 25 ก.พ. 62 - 23 

ก.ย. 62
           1,977,750 1  23 ก.ย. 62                   1,977,750.00 7012658921    6,779,750.00    1,977,750.00 รอสง่มอบงาน

ขณะนี ้ผูรั้บจา้งไดท้ าหนังสอืแจง้สง่มอบ

งานมายังวทิยาลัยฯ แลว้เมือ่วันที ่9 

มกราคม 2563 โดยวทิยาลัยฯ จะท าการ

ตรวจรับพัสดใุนวันที ่13 มกราคม 2563

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

กอ่สรำ้งลำนเอนกประสงคแ์บบมหีลังคำ วทิยำลัย

นำฏศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืง

พัทลงุ จังหวัดพัทลงุ

9,042,000 ✓  29/2562  1 ม.ีค. 62
 บจก. พรสริ ิรี

สอรท์
 บจก. พัทลงุ

 1 ม.ีค. 62 - 27 

ต.ค. 62
           9,042,000  6 งวด

งวดที ่1 : 20 เม.ย.62  

งวดที ่2 : 30 พ.ค.62  

งวดที ่3 : 29 ก.ค.62  

งวดที ่4 : 28 ส.ค.62

งวดที ่5 : 27 ก.ย.62  

งวดที ่6 : 27 ต.ค.62

งวดที ่1 : 723,360       

งวดที ่2 : 1,085,040    

งวดที ่3 : 1,537,140     

งวดที ่4 : 2,260,500    

งวดที ่5 :723,360        

งวดที ่6 : 2,712,600

7012658096    7,233,600.00    5,696,460.00

การด าเนนิการกอ่สรา้งลานอเนกประสงค์

แบบมหีลังคา สิน้สดุสัญญาแลว้ ขณะนี ้

ผูรั้บจา้งไดด้ าเนนิการกอ่สรา้งงานอยูใ่นงวด

งานที ่3 และ 4 การขึน้โครงหลังคา 

เนือ่งจากมปัีญญาเรือ่งรปูแบบรายการ 

วทิยาลัยฯจงึไดส้ัง่ใหห้ยดุงาน ท าใหง้าน

ลา่ชา้ ไมเ่ป็นไปตามงวดงานในสัญญา และ

วทิยาลัยฯ ไดเ้รง่รัดการด าเนนิการสง่มอบ

งานใหเ้ป็นไปตามงวดงานแลว้

เบกิจา่ยถงึงวดที ่3 แลว้ และขณะนีผู้ ้

รับจา้งไดส้ง่หนังสอืแจง้สง่มอบงานงวดที ่4

 งวดที ่5 และงวดที ่6 แลว้เมือ่วันที ่8 

มกราคม 2562 แตช่า่งควบคมุงานได ้

ตรวจสอบแลว้ พบวา่ยังไมแ่ลว้เสร็จตาม

รปูแบบรายการในสัญญาจา้ง จงึไม่

สามารถตรวจรับงานจา้งไดจ้นกวา่จะ

สมบรูณ์แลว้เสร็จ โดยสัญญาจา้งไดส้ ิน้สดุ

แลว้เมือ่วันที ่8 มกราคม 2563

จงัหวดัที่

ท าการซือ้

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และสิน้สดุ

ตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

ระบคุวามกา้วหนา้ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด

หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ
รายการงบลงทนุ •

งบสทุธหิลงัโอน

เปลีย่นแปลง 

(บาท)
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เลขทีส่ญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ในระบบ

 GFMIS

 มลูคา่ PO ท ัง้

ใบ (บาท)

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 13

 ม.ค.63

ประเภทของ

คูส่ญัญา



จงัหวดัที่

ท าการซือ้

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และสิน้สดุ

ตามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครุภณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

ระบคุวามกา้วหนา้ในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยูใ่นกระบวนการใด

หนว่ยงาน/

สถานศกึษา Œ
รายการงบลงทนุ •

งบสทุธหิลงัโอน

เปลีย่นแปลง 

(บาท)

(1
) 
ว
ธิ
ปี
ร
ะก
า
ศ
เช
ญิ
ช
ว
น

ท
ัว่
ไ
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(2
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พ
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า
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เลขทีส่ญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนาม

ในใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ในระบบ

 GFMIS

 มลูคา่ PO ท ัง้

ใบ (บาท)

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 13

 ม.ค.63

ประเภทของ

คูส่ญัญา

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ

 ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
8,603,130 ✓ 168/2561  23 ส.ค. 62

 บจก.ทรัพยา

กอ่สรา้ง
บจก.

สรุาษฏรธ์า

นี

 23 ส.ค. 62 - 16 

ต.ค. 63
8,603,130  4 งวด

งวดที ่1 : 22 ก.ย. 62 

งวดที ่2 :22 ต.ค. 62   

งวดที ่3 : 21 พ.ย. 62   

งวดที ่4 : 21 ธ.ค. 62

งวดที ่1 : 1,979,520

งวดที ่2 : 2,474,400

งวดที ่3 : 2,474,400

งวดที ่4 : 2,474,400

7013872190    8,603,129.60    4,149,209.60

มลูคา่สัญญาทัง้หมด 49,488,000.-  จ านวน

 14 งวด โดยเป็นเงนิกันของปีงบประมาณ 

2561 เป็นเงนิ 8,603,129.60.- อยูร่ะหวา่ง

การด าเนนิในงวดงานที ่1 และ วทิยาลัยฯ 

ไดเ้รง่รัดการด าเนนิการสง่มอบงานให ้

เป็นไปตามงวดงานแลว้

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ

 ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวัดพัทลงุ
2,025,500 ✓ 168/2562  23 ส.ค. 62

 บจก.ทรัพยา

กอ่สรา้ง
 บจก.

สรุาษฏรธ์า

นี

 23 ส.ค. 62 - 16 

ต.ค. 63
2,025,500  1 งวด งวดที ่5 : 20 ม.ค. 62 งวดที ่5 : 2,474,400 7013872198    2,025,500.00    2,025,500.00

เงนิกันของปีงบประมาณ 2562 เป็นเงนิ 

2,025,500.- (ซึง่แตเ่ดมิไดรั้บจัดสรร

งบประมาณ 2562 เป็นเงนิ 25,870,500.-  

สถาบันบัณฑติัฒนศลิป์ยมืเงนิไป 

23,845,000.-  ) ขณะนีก้ารด าเนนิการก็

สรา้งด าเนนิการถงึงวดที ่2 แลว้ และ

วทิยาลัยไดเ้รง่รัดใหผู้รั้บจา้งด าเนนิการสง่

มอบการแลว้

ขณะนีผู้รั้บจา้งไดส้ง่มอบงานและเบกิจา่ย

แลว้เสร็จ จ านวน 2 งวด เป็นเงนิ 

4,359,892.80 บาท และวทิยาลัยฯไดเ้รง่

ด าเนนิการกอ่สรา้งใหเ้ป็นไปตามสัญญา

จา้ง โดยผูรั้บแจง้วา่จะด าเนนิการสง่มอบ

งานงวดที ่3 ในวันที ่20 มกราคม 2563



       
 
 

 
 
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเพือ่พจิารณา 
                5.2  รายงานความคบืหนา้ในการจัดหารปูแบบรายการและประมาณ
ราคาทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 



 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

 ความคืบหน้าล่าสุดส าหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

 ผู้รับผิดชอบจากส านัก
สถาปัตยกรรม

1 วิทยาลัยช่างศิลป  3,595,100.00            
1.1  ปรับปรุงหอ้งเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ  วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพมหานคร
             1,387,300.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  

รอลงนาม
ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว

1.2  ปรับปรุงอาคารเคร่ืองเคลือบดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร

             1,145,800.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  
รอลงนาม

ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว

1.3  ปรับปรุงทางเดินและส่ิงปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร

             1,062,000.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  
รอลงนาม

ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว

2 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 9,500,000.00            
2.1  ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ 

อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ จังหวัดสุพรรณบรีุ
 งบประมาณทั้งส้ิน 43,000,000 บาท จ านวน 1 หลัง
ป ี2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 8,600,000 บาท
ป ี2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 34,400,000 บาท

             8,600,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประมาณราคากลาง 
จากส านักสถาปตัยกรรม

รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการท าประมาณ
ราคากลาง จากส านักสถาปตัยกรรมม ซ่ึงได้ด าเนินงานได้ 30%
คาดว่าจะเสร็จทนัเดือนมกราคม 2563 คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์

2.2  ปรับปรุงหอ้งพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลร้ัวใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบรีุ  จังหวัดสุพรรณบรีุ

                900,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประมาณราคากลาง จากส านักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดสุพรรณบรีุ ซ่ึงจะมีการประชุมเพื่อ
ประมาณราคากลางในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

มีการประชุมก าหนดร่างขอบเขตของงานในวันที่ 9 มกราคม 
2563

3 คณะศิลปวิจิตร 7,403,000.00            
3.1  ปรับปรุงหอ้งเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม จ านวน 1 งาน
             7,403,000.00 ได้เอกสารประมาณราคากลางแล้วต้ังแต่วันที่ 7 

ตุลาคม 2562 และแบบก่อสร้างตอนนี้เอกสารอยู่
ระหว่างท าเอกสารเสนออธิการเซ็นต์แบบปรับปรุง
หอ้งบรรยายรวม

อยู่ระหว่างน าตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคา
กลางเผยแพร่ในหนว่ยงานของรัฐ เพือ่รับฟงัความคิดเหน็จาก
ผู้ประกอบการ ลงวันที ่10 มกราคม 2563 คาดว่าจะท ารายงานขอจ้าง
และแต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและผู้ควบคุมงาน และการจัดท าประกาศ
พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ ในช่วงวันที ่16 มกราคม 2563

4 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 18,900,000.00          
4.1  ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 

จังหวัดลพบรีุ 
งบประมาณทั้งส้ิน 58,000,000  บาท
ป ี2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 11,600,000 บาท
ป ี2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 46,400,000 บาท

            11,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคา
กลางจากส านักสถาปตัยกรรม

รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคากลางจากส านัก
สถาปตัยกรรม (เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโครงสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร) คุณกิรศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์

 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)



 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

 ความคืบหน้าล่าสุดส าหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

 ผู้รับผิดชอบจากส านัก
สถาปัตยกรรม

 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

4.2  ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ 
จังหวัดลพบรีุ

             3,900,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคา
กลางจากส านักสถาปตัยกรรม

รูปแบบราคากลางรายการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่นและได้ราคากลาง
ทอ้งถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ด าเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบพัสดุใน
ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

4.3  ก่อสร้างร้ัววิทยาลัยด้านทศิเหนือ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง
ลพบรีุ จังหวัดลพบรีุ

             1,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคา
กลางจากส านักสถาปตัยกรรม

รูปแบบราคากลางรายการเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่นและได้ราคากลาง
ทอ้งถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ด าเนินการประกาศจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบพัสดุใน
ปงีบประมาณ พ.ศ.2563

4.4 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรีุ  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบรีุ จังหวัด
ลพบรีุ

             1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคา
กลางจากส านักสถาปตัยกรรม

รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคากลางจากส านัก
สถาปตัยกรรม (เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการใหม่ใหม้ี
ความพอดีกับพื้นที่ในการจัดต้ังเวท)ี

คุณกิรศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์

5 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรธีรรมราช 12,598,600.00          
5.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช
             7,755,000.00

5.2 ขุดเจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองกรองและปั้มน้ า จ านวน 1 จุด วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

                750,000.00

5.3 ปรับปรุงอาคารเรียนเคร่ืองเคลือบดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

                900,000.00

5.4 ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

             1,600,000.00

5.5  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

                993,600.00

5.6  ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

                600,000.00

รายการที่ 1,3,4 คุณจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย
รายการที่ 2 คุณสุรพล คงมนต์                 
รายการที่ 5,6 คุณภูมินทร์ พูนในเมือง

รายการส่ิงก่อสร้างทั้ง 6 รายการ มีความพร้อมทั้ง
รูปแบบรายการและราคาประมาณการ (BOQ) 
ขณะนี้วิทยาลัยได้ด าเนินการส่งราคาประมาณการ
ใหก้ับหน่วยงานของรัฐประเมินราคาทอ้งถิ่น อยู่
ระหว่างด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการจัดจ้างตามระเบยีบพัสดุในปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563

รายการส่ิงก่อสร้างทั้ง 6 รายการ มีความพร้อมทั้งรูปแบบ
รายการและราคาประมาณการ (BOQ)  ในส่วนของการ
ประเมินราคากลางทอ้งถิ่น ได้รับราคาประเมินเรียบร้อยแล้ว  
อยู่ระหว่างการแบง่งวดงานจากส านักสถาปตัยกรรม



 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

 ความคืบหน้าล่าสุดส าหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

 ผู้รับผิดชอบจากส านัก
สถาปัตยกรรม

 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 13,340,000.00          
6.1  ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   

จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 หลัง
งบประมาณทั้งส้ิน 57,700,000  บาท จ านวน 1 หลัง
ป ี2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 11,540,000 บาท
ป ี2564 ผูกพันงบประมาณ จ านวน 46,160,000 บาท

            11,540,000.00  อยู่ระหว่างจัดท างานระบบไฟฟ้า (ด าเนินการแล้ว 
60-70 %)
 งานสถาปตัยกรรมและวิศวกรรม (ด าเนินการแล้ว 
95%)
(คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน ธันวาคม 2562)

อยู่ระหว่างจัดท างานระบบไฟฟ้า (ด าเนินการแล้วเสร็จ 
80-85%)
งานสถาปตัยกรรมและวิศวกรรม (ด าเนินการแล้ว 100%) 
หากด าเนินการเสร็จทั้งงานระบบไฟฟ้าและงานสถาปตัยกรรม
และวิศวกรรมแล้ว ทางส านักสถาปตัยกรรมจะเสนอรูปแบบ
รายการ เพื่อเสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการต่อไป 
(คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563)

คุณกิรศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์

6.2 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัด
เชียงใหม่

             1,800,000.00 อยู่ระหว่างการออกแบบเวทกีลางแจ้ง (ด าเนินการ
แล้ว 80 %)
หากด าเนินการออกแบบเสร็จจะด าเนินการจัดท า
รูปแบบรายการต่อไป
(จะเร่งด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ กลางเดือน ธันวาคม 
2562)

ด าเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
อยู่ระหว่างจัดท ารูปแบบรายการ (70%) 
คาดว่าจัดท ารูปแบบรายการได้ 100% ภายใน 2 อาทติย์ 
ประมาณ 24 มกราคม 2563  และจัดท าราคากลาง 
(คาดว่าจะเสร็จส้ินเดือน มกราคม 2563)

คุณกิรศักด์ิ จริวัฒนศิรินนท์

7 วิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด 5,327,000.00            
7.1  ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบติัการดนตรี (อาคารเทพประสิทธ์ิ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
             3,527,000.00

พิจารณาก าหนดราคากลาง
อยู่ระหว่างด าเนินการ พิจารณาก าหนดราคากลาง คาดว่าจะ
ด าเนินการขั้นตอนต่อไป กลางเดือน มกราคม 2563

7.2 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด

             1,800,000.00
ยังไม่ได้รับแบบแปลน

อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากส านักสถาปตัยกรรม
คุณนฤพร  เสาวนิตย์

9 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 29,555,600.00          
9.1  ก่อสร้างอาคารชุด (บา้นพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ 

อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
            18,257,600.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น
รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

9.2  ซ่อมแซมปรับปรุงร้ัวพร้อมปา้ย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

             6,500,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น



 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

 ความคืบหน้าล่าสุดส าหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

 ผู้รับผิดชอบจากส านัก
สถาปัตยกรรม

 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

9.3  สร้างหอ้งน้ ากลางแจ้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 2 หลัง

             2,998,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

9.4 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ

             1,800,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

10 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 4,559,000.00            
10.1  ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง จ านวน 1 แหง่
             2,759,000.00 ขณะนี้การด าเนินงานอยู่ระหว่างการจัดท าราคา

ทอ้งถิ่น
ขณะนี้การด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางทอ้งถิ่น

10.2 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง

             1,800,000.00 วิทยาลัยฯ รอรับรูปแบบรายการพร้อมรายละเอียด 
TOR จากส่วนกลาง (สบศ.) เพื่อด าเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างต่อไป

รูปแบบรายการแล้วเสร็จ ขณะนี้การด าเนินการอยู่ขั้นตอน
จัดท ารายละเอียด BOQ จากส านักสถาปตัยกรรม ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในวันที่ 25 มกราคม 2563 และรอด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามระบบต่อไป

 ุคุณธนารัตน์  สอดทรัพย์

11 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 16,410,000.00          
11.1  ถมปรับที่ดิน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ทา่เรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  

จ านวน 1 แหง่
3,011,600.00             อยู่ในขั้นตอนด าเนินการท ารากลางทอ้งถิ่น อยู่ในขั้นตอนจัดท าราคากลางทอ้งถิ่น

11.2  ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเปน็หอ้งเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ทา่เรือ อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แหง่

4,017,900.00             อยู่ในขั้นตอนด าเนินการท ารากลางทอ้งถิ่น อยู่ในขั้นตอนการจัดท าร่าง TOR และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกาศ e-bidding คาดว่าจะด าเนินการประกาศได้ในเดือน
มกราคม 2563

11.3  ปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารวิทยบริการ   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ทา่เรือ อ.เมือง
 จ.นครศรีธรรมราช

4,580,500.00             อยู่ในขั้นตอนด าเนินการท ารากลางทอ้งถิ่น อยู่ในขั้นตอนการจัดท าร่าง TOR และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกาศ e-bidding คาดว่าจะด าเนินการประกาศได้ในเดือน
มกราคม 2563

11.4  ปรับปรุงหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ต.ทา่เรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แหง่

3,000,000.00             อยู่ในขั้นตอนลงนามรูปแบบรายการ อยู่ในขั้นตอนจัดท าค าส่ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
ทอ้งถิ่น และด าเนินการจัดท าราคากลางทอ้งถิ่นต่อไป

11.5 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ทา่เรือ อ.เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

             1,800,000.00 อยูในขั้นตอนการท ารูปแบบรายการ อยู่ในขั้นตอนการจัดท ารูปแบบรายการซ่ึงส านักสถาปตัยกรรม
เปน็ผู้ด าเนินการ คุณปณิธาน  เจริญใจ



 ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

 ความคืบหน้าล่าสุดส าหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

 ผู้รับผิดชอบจากส านัก
สถาปัตยกรรม

 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ล าดับที่ รายการ  งบประมาณ (บาท)

12 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 4,800,000.00            
12.1  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ. 

อ่างทอง
             3,000,000.00 อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding 

คาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding คาดว่าจะ
ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563

12.2 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง              1,800,000.00 อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding 
คาดว่าจะด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563

รอแบบงานก่อสร้างจากสถาปตัฯยังไม่เสร็จสมบรูณ์
คุณชนินทร์  ไชยศิริ

13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 26,800,000.00          
13.1  ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา
            16,000,000.00 มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว

13.2 ก่อสร้างอาคารบา้นพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

9,000,000.00             ก าลังปรับแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนาม
เรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบรูปรายการ 
คาดว่าจะลงนามเรียบร้อยภายในเดือนมกราคม 2563 คุณชรินทร์  วิทยาภรณ์

13.3 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

             1,800,000.00 มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว

14 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 16,800,000.00          
14.1  ก่อสร้างอาคารเก็บเคร่ืองแต่งกายโขนละคร เคร่ืองดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง 

วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั   ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทยั  จ านวน 1 หลัง
15,000,000.00            อยู่ระหว่างประกาศร่างTOR เพือ่ประชาพจิารณ์ ลงวันที ่15

 พฤศจิกายน 2562 คาดว่าจะประกาศประกวดราคาฯ 
ในช่วงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562  ก าหนดวันย่ืนข้อเสนอใบ
เสนอราคา ในวันที ่16 ธันวาคม 2562 ก าหนดวันพจิารณา
ผล จ านวน 5 วัน

ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ สามอนงค์ พร๊อพเพอร์ต้ี 
จ ากัด  วงเงิน 10,955,772.- บาท (สิบล้านเก้าแสนหา้หมื่นหา้
พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

14.2 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทยั ต าบลบา้นกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทยั จังหวัด
สุโขทยั

             1,800,000.00 อยู่ในระหว่างปรับเปล่ียนรูปแบบรายการใหเ้หมาะสมกับ
สภาพพืน้ที ่คาดว่าจะมีการประกาศประกวดราคาในช่วง
เดือนธันวาคม 2562

อยู่ระหว่างค านวนราคากลางจากส านักสถาปตัยกรรม กรม
ศิลปากร คุณจักรพันธ์  วัชระเรืองชัย

15 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 1,800,000.00            
15.1 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรีุ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจันทบรีุ จังหวัด

จันทบรีุ
             1,800,000.00 ขณะนี้อยู่ระหว่างส านักสถาปตัยกรรม กรมศิลปากร

 ประมาณราคาก่อสร้าง
ได้แบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9
 มกราคม 63  ขณะนี้อยู่ในระหว่าง สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดจันทบรีุ ประมาณราคาทอ้งถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และประกาศเชิญชวนได้ภายใน มกราคม 63

16 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 1,800,000.00            
16.1 ก่อสร้างเวทกีลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรีุ ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบรีุ 

จังหวัดสุพรรณบรีุ
             1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจัดท าราคา

กลางจากส านักสถาปตัยกรรม
อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding คาดว่าจะ
ด าเนินการในช่วงมกราคม 2563



       
 
 

 
 
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเพือ่พจิารณา 
                5.3  สรปุผลการเบกิจา่ยโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัด
การศกึษาตัง้แตร่ะดับอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ 
วันที ่10 ม.ค.2563) 
 
 

 



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอื 

(บาท)

คา่จัดการเรยีนการสอน 7,970,350.00 7,970,350.00

คา่หนังสอืเรยีน 1,233,000.00 1,233,000.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 1,087,890.00 1,087,890.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 1,183,715.00 1,183,715.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,169,950.00 15,000.00 523,007.55 631,942.45

คา่หนังสอืเรยีน 242,000.00 51,923.00 190,077.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 94,510.00 94,140.00 370.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 196,350.00 2,140.00 194,210.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 945,380.00 540,085.10 405,294.90

คา่หนังสอืเรยีน 205,000.00 43,757.00 161,243.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 80,120.00 79,680.00 440.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 166,455.00 7,500.00 158,955.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,467,480.00 551,159.95 916,320.05

คา่หนังสอืเรยีน 231,000.00 230,999.15 0.85

คา่อปุกรณ์การเรยีน 93,450.00 93,430.00 20.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 194,205.00 128,051.00 66,154.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 777,500.00 373,413.06 404,086.94

คา่หนังสอืเรยีน 150,000.00 39,143.00 110,857.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 57,600.00 53,010.00 4,590.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 119,650.00 4,815.00 114,835.00

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่10 ม.ค.2563)

วนศ.อา่งทอง

วนศ.ลพบรุี

วนศ.จันทบรุี

วนศ.นครราชสมีา

สบศ.



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอื 

(บาท)

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่10 ม.ค.2563)

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,310,050.00 583,091.55 726,958.45

คา่หนังสอืเรยีน 268,000.00 268,000.00 0.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 107,630.00 87,170.00 20,460.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 223,660.00 68,000.00 155,660.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,171,150.00 541,282.02 629,867.98

คา่หนังสอืเรยีน 264,000.00 263,918.00 82.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 88,650.00 82,450.00 6,200.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 183,920.00 180,905.00 3,015.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,402,500.00 706,538.05 695,961.95

คา่หนังสอืเรยีน 245,000.00 245,000.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 107,590.00 99,150.00 8,440.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 223,735.00 9,600.00 14,800.00 199,335.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,252,320.00 769,201.59 483,118.41

คา่หนังสอืเรยีน 226,000.00 112,224.00 113,776.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 93,140.00 91,000.00 2,140.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 193,590.00 154,099.00 39,491.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,284,000.00 26,750.00 591,196.91 666,053.09

คา่หนังสอืเรยีน 240,000.00 239,999.00 1.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 105,600.00 102,100.00 3,500.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 219,600.00 45,193.19 174,406.81

วนศ.รอ้ยเอ็ด

วนศ.กาฬสนิธุ์

วนศ.เชยีงใหม่

วนศ.สโุขทัย

วนศ.สพุรรณบรุี



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอื 

(บาท)

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่10 ม.ค.2563)

คา่จัดการเรยีนการสอน 749,000.00 34,200.00 311,300.42 403,499.58

คา่หนังสอืเรยีน 110,000.00 64,469.00 45,531.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 25,300.00 25,300.00 0.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 52,250.00 52,250.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,724,520.00 573,802.33 1,150,717.67

คา่หนังสอืเรยีน 190,000.00 8,032.50 181,967.50

คา่อปุกรณ์การเรยีน 85,910.00 85,680.00 230.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 178,690.00 65,650.00 113,040.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,081,800.00 332,386.25 749,413.75

คา่หนังสอืเรยีน 78,000.00 37,102.40 40,897.60

คา่อปุกรณ์การเรยีน 17,940.00 16,330.00 1,610.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 37,050.00 23,000.00 14,050.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,760,950.00 664,133.00 1,096,817.00

คา่หนังสอืเรยีน 281,000.00 176,930.00 104,070.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 127,630.00 126,330.00 1,300.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 265,475.00 265,475.00

คา่จัดการเรยีนการสอน 3,206,050.00 869,972.10 1,447,090.47 888,987.43

คา่หนังสอืเรยีน 523,000.00 90,480.00 432,520.00

คา่อปุกรณ์การเรยีน 296,060.00 292,830.00 3,230.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 616,705.00 30,506.40 169,631.99 416,566.61

วชศ.นครศรธีรรมราช

วนศ.พัทลงุ

วนศ.

วชศ.สพุรรณบรุี

วนศ.นครศรธีรรมราช



หนว่ยงาน/

สถานศกึษา
รายการ

  งบประมาณที่

ไดร้บั (บาท)

ใบส ัง่ซือ้/สญัญา 

(บาท)

 เบกิจา่ยสะสม 

(บาท)

   งบคงเหลอื 

(บาท)

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 

 ( ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่10 ม.ค.2563)

คา่จัดการเรยีนการสอน 1,410,600.00 31,433.95 867,769.81 511,396.24

คา่หนังสอืเรยีน 426,000.00 53,872.45 372,127.55

คา่อปุกรณ์การเรยีน 97,980.00 45,995.00 51,985.00

คา่กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน 202,350.00 4,700.00 197,650.00

คา่จดัการเรยีนการสอน 28,683,600.00 977,356.05 9,375,458.06 18,330,785.89

คา่หนงัสอืเรยีน 4,912,000.00 0.00 1,680,849.50 3,231,150.50

คา่อปุกรณก์ารเรยีน 2,567,000.00 0.00 1,374,595.00 1,192,405.00

คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 4,257,400.00 40,106.40 868,485.18 3,348,808.42

วชศ.

รวม



       
 
 

 
 
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเพือ่พจิารณา 

     5.4  ตดิตามผลการเบกิจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 

 



ติดตามการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                           

 
 
 

หน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

 
งบด าเนินงาน 

 
งบอุดหนุน 

 
งบอุดหนุน
(จัดสรร
เพิ่ม) 

 
เงินรายได้ ที่
สภาอนุมัติ 

 
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

 
ผลการเบิกจ่าย 
ต.ค.62-ม.ค.

63 

 
คงเหลือรวม

(บาท) 

ส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

1,900,000.0
0 

- - 604,912.00 2,504,912 1,593,049.47 911,862.53 

คณะ
ศิลปศึกษำ 

6,000.00 - - 753,600.00 759,600.00 144,621.95 614,978.05 

คณะศิลปนำฎ
ดุริยำงค์ 

6,000.00 - - 299,155.00 305,155.00 35,711.64 269,443.36 

คณะศิลป
วิจิตร 

6,000.00 - - 162,197.50 168,197.50 7,556.80 160,640.70 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลป 

293,160.00 925,815.00 - 1,048,051.00 2,267,026 726,047.95 1,540,978.05 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปเชียงใหม่ 

100,900.00 355,950.00 - 188,345.00 645,195.00 206,361.92 438,833.08 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลป
นครศรีธรรมรำช 

108,570.00 282,225.00 - 159,000.00 549,795.00 134,001.84 256,793.16 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปอ่ำงทอง 

111,600.00 322,185.00 - 166,138.00 599,923.00 104,345.77 173,392.00 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปสุโขทัย 

158,240.00 313,080.00 - 332,615.00 803,935.00 530,230.89 273,704.11 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปกำฬสินธุ์ 

143,120.00 315,345.00 - 1,030,392.00 1,489,187.0
0 

400,125.69 1,089,021.31 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปร้อยเอ็ด 

126,740.00 364,215.00 - 400,000.00 890,955.00 
 

211,559.90 679,395.10 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปลพบุรี 

143,120.00 273,075.00 - 654,000.00 1,070,195.0
0 

325,622.90 744,572.10 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปพัทลุง 

195,300.00 418,830.00 - 784,000.00 1,398,130.0
0 

644,371.60 753,758.40 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปสุพรรณบุร ี

109,300.00 349,200.00 - 398,835.00 857,335.00 242,831.00 614,504.00 



 
 
 

หน่วยงาน 

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
 

 
งบด าเนินงาน 

 
งบอุดหนุน 

 
งบอุดหนุน
(จัดสรร
เพิ่ม) 

 
เงินรายได้ ที่
สภาอนุมัติ 

 
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

 
ผลการเบิกจ่าย 
ต.ค.62-ม.ค.

63 

 
คงเหลือรวม

(บาท) 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลป
นครรำชสมีำ 

109,300.00 197,250.00 - 300,000.00 705,450.00 296,110.00 409,340.00 

วิทยำลัยช่ำง
ศิลป 

228,790.00 396,180.00 - 61,665.00 686,635.00 513,896.74 172,738.26 

วิทยำลัยช่ำง
ศิลป
สุพรรณบุรี 

78,750.00 102,300.00 - 24,115.00 205,165.00 141,896.20 63,268.80 

วิทยำลัยช่ำง
ศิลป
นครศรีธรรมรำช 

78,750.00 72,540.00 - 55,480.00 206,770.00 75,722.76 160,230.51 

วิทยำลัยนำฎ
ศิลปจันทบุรี 

149,950.00 315,630.00 - 502,490.00 968,070.00 309,967.24 658,102.76 

 



       
 
 

 
 
ระเบยีบวาระที ่5  เรือ่งเพือ่พจิารณา  5.5  ตดิตามผลการเบกิจา่ยเงนิรายไดป้ระจ าเดอืน มกราคม 2563 

 
 
 

 



ล ำดับ
ท่ี

หน่วยงำน



กรอบวงเงิน
ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)



ผลการจัดเก็บรายได้


ผลต่าง 
มากกว่า/น้อยกว่า

(2-1=3)



จัดเก็บได้ร้อยละ (%)
(2/1)*100 = 4



ผลการเบิกจ่าย (บาท)


คิดเป็นร้อยละ (%)
(5/1)*100 = 6



งบประมาณคงเหลือ (บาท)
(1-5=7)



คิดเป็นร้อยละ
7/1)*100 = 8 หมำยเหตุ

1 ส านักงานอธิการบดี 12,098,250.00                    1,598,977.52          -10,499,272.48 13.22                       1,820,482.98              15.05                       10,277,767.02                      84.95 ผลการจัดเก็บน้อยกว่าผลการเบิกจ่าย

2 คณะศิลปศึกษา 15,072,000.00                    224,025.00            -14,847,975.00 1.49                         2,103,711.80              13.96                       12,968,288.20                      86.04
คณะฯ น าส่งค่าลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 เทอม
 1 และ2 เรียบร้อยแล้ว รอฝ่ายการเงิน     สบศ. 
ตรวจสอบและน าเงินฝากคลังให้

3 คณะศิลปวิจิตร 3,243,950.00                      1,507,485.00           -1,736,465.00 46.47                                         511,484.49 15.77                       2,732,465.51                       84.23

4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 4,583,100.00                      1,104,725.00           -3,478,375.00 24.10                       445,876.00                  9.73                         4,137,224.00                       90.27

5 วิทยาลัยนาฏศิลป 7,001,025.00                      4,498,038.00           -2,502,987.00 64.25                       1,718,901.32                24.55                       5,282,123.68                       75.45

6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 3,766,900.00                      1,481,604.00           -2,285,296.00 39.33                       203,945.57                  5.41                         3,562,954.43                       94.59

7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 3,180,200.00                      1,390,759.00           -1,789,441.00 43.73                       395,588.00                  12.44                       2,784,612.00                       87.56

8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 3,322,750.00                      737,058.00              -2,585,692.00 22.18                       790,928.81                  23.80                       2,531,821.19                       20.16

9 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 4,332,300.00                      1,495,829.25           -2,836,470.75 34.53                       484,647.48                  11.19                       3,847,652.52                       88.81

10 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3,059,750.00                      1,619,223.00           -1,440,527.00 52.92                       315,133.00                  10.30                       2,744,617.00                       89.70

11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 3,804,900.00                      1,673,850.00           -2,131,050.00 43.99                       317,321.79                  8.34                         3,487,578.21                       91.66

12 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 6,481,350.00                      295,773.00            -6,185,577.00 4.56                         1,056,522.28              16.30                       5,424,827.72                       83.70
 น าส่งค่าลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 เทอม 1  
และ 2 เรียบร้อยแล้ว รอฝ่ายการเงิน สบศ. 
ตรวจสอบและน าเงินฝากคลังให้

13 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 6,887,130.00                      2,365,470.00           -4,521,660.00 34.35                       726,956.26 10.56                       6,160,173.74                       89.44

14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 5,040,000.00                      2,150,483.22           -2,889,516.78 42.67                       765,824.60 15.19                       4,274,175.40                       84.81

15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 3,976,700.00                      1,818,645.40           -2,158,054.60 45.73                       331,562.67                  8.34                         3,645,137.33                       22.32

16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2,847,860.00                      1,202,695.00           -1,645,165.00 42.23                       359,959.91                  12.64                       2,487,900.09                       87.36

17 วิทยาลัยช่างศิลป 1,298,200.00                      1,288,396.00           -9,804.00 99.24                       269,576.51                  20.77                       1,028,623.49                       79.23

18 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 482,300.00                        99,500.00               -382,800.00 20.63                       52,005.00                    10.78                       430,295.00                          89.22

19 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 305,600.00                        89,393.20               -216,206.80 29.25                       34,000.00                    11.13                       271,600.00                          88.87

90,784,265.00                  26,641,929.59        64,142,335.41-       29.35 12,704,428.47            13.99 78,079,836.53                   86.01

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูล ณ มกรำคม 2563

รวมท้ังส้ิน

จากตรางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 17 มกราคม 2563 ได้ท้ังส้ิน    26,641,929.59   บาท  คิดเป็นร้อยละ  29.35

                                         2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 17 มกราคม 2563 ท้ังส้ิน   12,704,428.47  บาท   คิดเป็นร้อยละ 13.99



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563       10,079,100.00           600,000.00         1,214,150.00     205,000.00

รับจริงสะสม           938,900.00           107,875.00                       -       552,202.52

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ             1,560,000             6,878,720             1,787,880         240,843                725,895              9,633,338   -    -              -              300,000            604,912        12,098,250

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้            1,560,000            6,878,720            1,787,880        240,843                725,895             9,633,338   -    -              -             300,000           604,912       12,098,250

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           330,000.00           389,980.00           601,140.00      50,000.00            449,362.98          1,490,482.98              -        1,820,482.98

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)             1,230,000             6,488,740             1,186,740     190,843.00            276,532.02              8,142,855              -              300,000            604,912    10,277,767.02

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร             1,560,000           330,000.00 #DIV/0!            330,000.00 #DIV/0! -         330,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             9,633,338         1,490,482.98 #DIV/0!          1,490,482.98 #DIV/0! -       1,490,482.98

งบรายจ่าย : งบลงทุน   - #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน               300,000 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               604,912 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม          12,098,250                       -         1,820,482.98 #DIV/0!         1,820,482.98 #DIV/0! -     1,820,482.98

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่วนราชการ / หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี  ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                   12,098,250.001

                                    1,598,977.52

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                    10,499,272.48

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

งบส ารองจ่าย รวมค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน

งบอุดหนุน
งบลงทุน

2

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 -ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

3

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14,577,000.00      - 495,000.00          -

รับจริงสะสม           215,500.00              8,525.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 385,200.00          1,959,200.00        10,849,340.00      894,660.00       753,600.00                      14,456,800 220,000.00            -       220,000.00 10,000.00                 15,072,000

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้               385,200            1,959,200          10,849,340           894,660                753,600           14,456,800              220,000   -          220,000             10,000                   -           15,072,000

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           125,190.00             69,000.00         1,332,966.40        162,434.05            335,476.35          1,899,876.80             78,645.00         78,645.00        2,103,711.80

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)               260,010             1,890,200             9,516,374        732,225.95            418,123.65            12,556,923           141,355.00       141,355.00             10,000                   -        12,968,288.20

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือเทียบ

กับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร               385,200               125,190           125,190.00 100.00%                        -   0.00%                      -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน           14,456,800             2,000,000         1,899,876.80 94.99% -          100,123.20 -5.01%           100,123.20

งบรายจ่าย : งบลงทุน               220,000                 80,000             78,645.00 98.31% -              1,355.00 -1.69%              1,355.00

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                 10,000                 10,000 0.00% -            10,000.00 -100.00%             10,000.00

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม          15,072,000            2,215,190       2,103,711.80 94.97% -         111,478.20 -5.03%          111,478.20

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน อโนชา 
จบกลศึก

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปศึกษา  ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                       15,072,000

                                       224,025.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                    14,847,975.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4,447,850.00        - 135,250.00          -

รับจริงสะสม         1,104,725.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 878,000.00          2,779,550.00        158,085.00      299,155.00                        4,114,790   -              -   10,000.00        458,310.00                4,583,100

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 878,000            2,779,550          158,085                299,155             4,114,790                      -     -              -               10,000           458,310         4,583,100

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           445,876.00            445,876.00              -          445,876.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 878,000             2,333,674       158,085.00            299,155.00              3,668,914              -               10,000            458,310      4,137,224.00

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             4,114,790               530,450           445,876.00 84.06% -            84,574.00 -15.94%             84,574.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                 10,000 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               458,310 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            4,583,100               530,450          445,876.00 84.06% -           84,574.00 -15.94%            84,574.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปนาฏดุริยางค์  ข้อมูล เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         4,583,100

                                    1,104,725.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     3,478,375.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร

งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,126,100.00        - 117,850.00          -

รับจริงสะสม         1,467,080.00             14,905.00             25,500.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 812,665              1,913,325            183,565              162,197.50                    3,071,752.50   -              -   10,000.00        162,197.50                3,243,950

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 812,665            1,913,325              183,565           162,197.50         3,071,752.50                      -     -              -               10,000           162,198         3,243,950

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม 105,450          353,790.08      46,687.61       5,556.80                     511,484.49              -          511,484.49

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 707,215             1,559,535           136,877.39            156,640.70              2,560,268              -               10,000            162,198      2,732,465.51

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,071,753               656,280           511,484.49 77.94% -          144,795.51 -22.06%           144,795.51

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                 10,000 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               162,198 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,243,950               656,280          511,484.49 77.94% -         144,795.51 -22.06%          144,795.51

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร  ข้อมูล ณ วันท่ี 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,243,950

                                    1,507,485.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,736,465.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



9 (1) 9 (2) 9 (7) 9 (11)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,816,900.00        -                    99,125.00            4,085,000.00      

รับจริงสะสม         4,194,258.00                      -                        -            303,780.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 224,700.00           279,800.00           4,394,362.00        704,061.00         1,048,051.00                  6,426,274.00   -               -   350,051.00                     7,001,025

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้               224,700               279,800            4,394,362             704,061             1,048,051             6,426,274                      -     -              -                     -             350,051             7,001,025

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                      -                    750.00         1,533,781.13           13,502.51             170,867.68          1,718,901.32               -                     -             1,718,901.32

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)            224,700.00            279,050.00         2,860,580.87          690,558.49             877,183.32          4,707,372.68               -                      -          350,051.00           5,282,123.68

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย

เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                224,700                      -                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!           224,700.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             6,426,274         2,610,650.00         1,718,901.32 65.84% -           891,748.68 -34.16%         4,707,372.68

งบรายจ่าย : งบลงทุน                      -                        -                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                      -                        -                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                350,051                      -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!           350,051.00

รวม            7,001,025        2,610,650.00        1,718,901.32 65.84% -         891,748.68 -34.16%        5,282,123.68

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป  ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2562
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                        7,001,025

                                    4,498,038.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,502,987.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,512,900.00        - 149,500.00           104,500.00       

รับจริงสะสม         1,382,800.00             63,394.00          35,410.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 547,000.00           1,898,400.00        944,810.00       188,345.00                         3,578,555   -              -   188,345.00                3,766,900

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 547,000            1,898,400           944,810                188,345             3,578,555                       -     -              -                      -             188,345         3,766,900

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             37,258.00        166,687.57             203,945.57              -           203,945.57

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                  547,000             1,861,142        778,122.43             188,345.00              3,374,609              -                      -              188,345      3,562,954.43

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่ายเม่ือ

เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,578,555                494,220            203,945.57 41.27%             290,274.43 58.73%         3,374,609.43

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                       -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                188,345 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                       -   

รวม            3,766,900               494,220          203,945.57 41.27% -          290,274.43 -58.73%        3,562,954.43

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                     3,766,900.00

                                     1,481,604.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                      2,285,296.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ภูพิชชา หอมช่ืนใจ

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,910,100.00        158,000.00          103,700.00          8,400.00       

รับจริงสะสม         1,366,275.00             12,450.00              8,154.00        3,880.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 118,700.00          2,195,400.00        389,100.00    159,000.00                        2,862,200   -              -   318,000.00                3,180,200

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 118,700            2,195,400        389,100                159,000             2,862,200                      -     -              -                     -             318,000         3,180,200

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม               7,200.00           218,279.00       50,430.00            275,909.00              -          275,909.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 111,500             1,977,121     338,670.00            159,000.00              2,586,291              -                     -              318,000      2,904,291.00

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             2,862,200             2,862,200           395,588.00 13.82% -        2,466,612.00 -86.18%         2,466,612.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               318,000 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,180,200            2,862,200          395,588.00 13.82% -       2,466,612.00 -86.18%       2,466,612.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก ...
โครงการมีการปรับแผนเน่ืองจากวิทยากรติดภาระ.....

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,789,441.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,180,200

                                    1,390,759.00

/

/



ผู้รายงาน สุจิตตรา มินา



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,134,300.00        24,000.00            133,250.00          31,200.00        

รับจริงสะสม           697,800.00             17,600.00             16,600.00           5,058.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 1,143,600.00 408,500.00 939,990.00 498,385.00 166,137.50 2,013,012.50   -              -   166,137.50                3,322,750

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้ 1,143,600 408,500 939,990 498,385 166,138 2,013,013                      -     -              -                     -             166,138         3,322,750

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           263,200.00           403,560.56         51,004.00              73,164.25            527,728.81              -          790,928.81

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ) 880,400.00 408,500.00 536,429.44 447,381.00 92,973.25 1,485,283.69              -                     -              166,138      2,531,821.19

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร             1,143,600           263,200.00 #DIV/0!            263,200.00 #DIV/0! -         263,200.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             2,013,013             2,013,013           527,728.81 26.22% -        1,485,284.19 -73.78%         1,485,284.19

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               166,138 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,322,750            2,013,013          790,928.81 39.29% -       1,222,084.19 -60.71%       1,222,084.19

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ เงินกันค่าตาข่าย 360,000

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,585,692.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,322,750

                                       737,058.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563             5,606,150               594,000               237,200          44,000

รบัจรงิสะสม           162,275.00           116,550.00              8,401.00        8,547.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ             2,386,080             1,070,000             1,347,202        954,000                400,000              3,771,202   -    -              -              324,068          6,481,350

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด 
ระหวา่งปี (ถ้าม)ี

รวมงบประมาณเงนิรายได้            2,386,080            1,070,000            1,347,202        954,000                400,000             3,771,202   -    -              -                     -             324,068         6,481,350

ค่าใช้จา่ยจรงิสะสม           505,765.34           418,453.81      80,175.30              52,127.83            550,756.94              -        1,056,522.28

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)             1,880,315             1,070,000               928,748    873,824.70            347,872.17              3,220,445              -                     -              324,068      5,424,827.72

ผลการเบกิจา่ย

แผนการเบิกจา่ย 
(บาท)

ผลการเบิกจา่ย
(บาท)

รอ้ยละการ
เบิกจา่ยเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรยีบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรยีบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(รอ้ยละ)

งบรายจา่ย : งบบุคลากร             2,386,080               596,520           505,765.34 84.79% -            90,754.66 -15.21%             90,754.66

งบรายจา่ย : งบด าเนินงาน             3,771,202               642,576           550,756.94 85.71% -            91,819.06 -14.29%             91,819.06

งบรายจา่ย : งบลงทุน   - #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบเงินอดุหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบส ารองจ่าย               324,068 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            6,481,350            1,239,096       1,056,522.28 85.27% -         182,573.72 -14.73%          182,573.72

                                       295,773.00

งบด าเนินงาน
งบอดุหนุน

แบบรายงานการรับจา่ยงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สว่นราชการ / หน่วยงาน ...วทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด....... ขอ้มูล เดอืน …ธันวาคม......  พ.ศ. ..2562..

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ วา่ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี**

รวม

                                         6,481,3501

3

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหวา่งยอดประมาณการ กบัรับจริงสะสม                                     6,185,577.00

รายได ้(ประเภทรายไดท้ี่ตอ้งจดัท า
งบประมาณ)

งบส ารองจ่าย รวมค่าใชจ้า่ย งบบุคลากร

นางสาวชลชนก  เหล่ามาลา

ผู้รายงาน

งบลงทุน

2

หมายเหตุ / ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้าม)ี**

ประเภทงบรายจา่ย
งบประมาณที่ได้รบั

อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

                  3. อืน่ ๆ .........(อธบิาย)...................

ตั้งแต่วันที…่ตุลาคม  2562.......ถึง....ธันวาคม  2562..............

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกวา่ / น้อยกวา่ แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธบิาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กจิกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธบิาย)…ยงัไม่มีการด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนงานและโครงการ........



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3,053,800.00        1,040,000.00        154,500.00          84,000.00         

รับจริงสะสม         1,325,550.00           108,000.00             42,214.00          20,065.25

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 972,000.00          511,400.00          1,451,000.00        848,670.00        332,615.00                    3,143,685.00   -                -   216,615.00            4,332,300.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้          972,000.00          511,400.00       1,451,000.00        848,670.00           332,615.00         3,143,685.00                      -     -                -                     -         216,615.00     4,332,300.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             30,000.00           285,689.78         111,534.00              57,423.70            484,647.48       484,647.48

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)           972,000.00           481,400.00         1,165,310.22         737,136.00            275,191.30          2,659,037.52                   -              216,615     3,847,652.52

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือเทียบ

กับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร           972,000.00           216,000.00                       -   0.00% -          216,000.00 -100.00%           972,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน         3,143,685.00         1,379,185.00           484,647.48 35.14% -          894,537.52 -64.86%         2,659,037.52

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย           216,615.00 #DIV/0!                        -   #DIV/0!           216,615.00

รวม        4,332,300.00        1,595,185.00          484,647.48 35.14% -          894,537.52 -64.86%       3,847,652.52

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นาย
ปราโมช ศรศรี

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - 13 ม.ค.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,836,470.75

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย  ข้อมูล เดือน  13 มกราคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                    4,332,300.00

                                    1,495,829.25



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5,831,680.00        828,600.00          226,850.00          

รับจริงสะสม         2,154,891.00           164,579.00             46,000.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 191,300.00          4,370,997.00        941,150.00         1,039,327.00                      6,542,774   -              -   344,356.00                6,887,130

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 191,300            4,370,997             941,150             1,039,327             6,542,774                      -     -              -                     -             344,356         6,887,130

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             11,075.00           743,124.70          178,656.21              90,735.42          1,023,591.33              -        1,023,591.33

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 180,225             3,627,872          762,493.79            948,591.58              5,519,183              -                     -              344,356      5,863,538.67

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             6,542,774             1,721,782         1,023,591.33 59.45% -          698,190.67 -40.55%           698,190.67

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               344,356 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            6,887,130            1,721,782       1,023,591.33 59.45% -         698,190.67 -40.55%          698,190.67

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ข้อมูล วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         6,887,130

                                    2,365,470.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     4,521,660.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

นางรุ่งนภา  อาจแก้ว

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................







8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,917,600.00        773,000.00          114,300.00          

รับจริงสะสม         1,302,280.00           297,700.00             73,870.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 420,000.00          258,000.00          2,114,565.00        249,000.00        502,490.00                        3,124,055 70,600.00              -       70,600.00 190,245.00                3,804,900

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้               420,000               258,000            2,114,565            249,000                502,490             3,124,055                70,600   -           70,600                   -             190,245         3,804,900

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม             20,790.00           183,193.00           31,850.55              14,852.24            250,685.79             66,636.80       66,636.80        317,322.59

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)               420,000               237,210             1,931,372         217,149.45            487,637.76              2,873,369              3,963.20         3,963.20                   -              190,245      3,487,577.41

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร               420,000               420,000                       -   0.00% -          420,000.00 -100.00%           420,000.00

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,124,055             3,124,055           250,685.79 8.02% -        2,873,369.21 -91.98%         2,873,369.21

งบรายจ่าย : งบลงทุน                 70,600                 70,600             66,636.00 94.39% -              3,964.00 -5.61%              3,964.00

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               190,245 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            3,804,900            3,614,655          317,321.79 8.78% -       3,297,333.21 -91.22%       3,297,333.21

ผู้รายงาน นางศิราวินท์  โพธิจันทร์

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,131,050.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,804,900

                                    1,673,850.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3,355,500.00        1,555,365.00         125,775.00            3,360.00               

รับจริงสะสม         1,464,100.00            646,883.22               39,500.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 447,750.00           2,524,668.00          1,031,582.00         784,000.00                         4,788,000   -               -   252,000.00                    5,040,000

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)
               9,180.00                9,180.00               9,180.00

รวมงบประมาณเงินรายได้                      -                 447,750              2,524,668             1,040,762                784,000             4,797,180                      -     -              -                     -             252,000             5,049,180

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม              32,600.00             242,002.00              80,791.00             410,431.60             765,824.60               -              765,824.60

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                        -                  415,150               2,282,666             959,971.00             373,568.40              4,031,355               -                      -              252,000          4,283,355.40

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย

เม่ือเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                        -                           -                          -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             4,797,180              1,220,689             765,824.60 62.74% -           454,864.40 -37.26%           454,864.40

งบรายจ่าย : งบลงทุน                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                        -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                        -   #DIV/0!                         -   #DIV/0!                        -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                252,000                  63,000 0.00% -            63,000.00 -100.00%             63,000.00

รวม            5,049,180             1,283,689            765,824.60 59.66% -         517,864.40 -40.34%          517,864.40

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นางสาวศรีสุดา   หนูพินิตร์

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

            3. อ่ืน ๆ การด าเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผน แต่ยอดผลการเบิกจ่าย 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างส่งหลักฐานเบิกจ่ายจากการเงิน

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      (ถ้า

มี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,889,516.78

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ข้อมูล เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                        5,040,000

                                    2,150,483.22



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,669,400.00        1,131,900.00        101,900.00          73,500.00       

รับจริงสะสม 1,280,400.00                  490,000.00             28,000.00        20,245.40

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 44,900.00            2,981,200.00        352,930.00      398,835.00                        3,777,865   -              -   198,835.00                3,976,700

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                  44,900            2,981,200          352,930                398,835             3,777,865                      -     -              -                     -             198,835         3,976,700

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม           331,562.67       352,930.00            331,562.67              -          331,562.67

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                   44,900         2,649,637.33                  -              398,835.00          3,446,302.33              -                     -              198,835      3,645,137.33

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             3,777,865         1,076,300.00           331,562.67 30.81% -          744,737.33 -69.19%         3,446,302.33

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -                          -                        -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               198,835                        -                        -   

รวม            3,976,700            1,076,300          331,562.67 30.81% -         744,737.33 -69.19%       3,645,137.33

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ธ.ค.62

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     2,158,054.60

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         3,976,700

                                    1,818,645.40



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2,436,510.00        312,000.00          99,350.00            

รับจริงสะสม             76,765.00           263,790.00           862,140.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 161,500.00          1,907,800.00        336,160.00    300,000.00                        2,705,460   -              -   142,400.00                2,847,860

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                 161,500            1,907,800        336,160                300,000             2,705,460                      -     -              -                     -             142,400         2,847,860

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม               6,000.00           329,902.85       14,795.00                9,262.06            359,959.91              -          359,959.91

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                 155,500             1,577,897     321,365.00            290,737.94              2,345,500              -                     -              142,400      2,487,900.09

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน             2,705,460               757,000           359,959.91 47.55% -          397,040.09 -52.45%           397,040.09

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย               142,400 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม            2,847,860               757,000          359,959.91 47.55% -         397,040.09 -52.45%          397,040.09

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นางปวีร์  วชิรมโนสุข

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........
(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                     1,645,165.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา  ข้อมูล เดือน พศจิกายน  พ .ศ. 2563

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                         2,847,860

                                    1,202,695.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1,177,200.00        4,800.00              20,200.00            96,000.00     

รับจริงสะสม         1,258,900.00               1,800.00                 500.00      27,196.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 67,200.00            986,860.00           117,565.00    61,665.00                          1,233,290 -                       -              -   -                 64,910.00              1,298,200.00

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 

ระหว่างปี (ถ้ามี)
                      -                         -                  -                          -                          -                         -                -                -                      -                      -                      -   

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -              67,200.00          986,860.00    117,565.00             61,665.00         1,233,290.00                       -     -              -                      -           64,910.00     1,298,200.00

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                       -              217,652.45                -                51,924.06             269,576.51                       -                -                -                      -                      -           269,576.51

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -               67,200.00            769,207.55     117,565.00                9,740.94             963,713.49              -                      -            64,910.00      1,028,623.49

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย

(บาท)

ร้อยละการ

เบิกจ่ายเม่ือ

เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน

มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -                         -                         -                  -                          -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน         1,233,290.00            282,600.00            269,576.51 95.39% -            13,023.49 -4.61%             13,023.49

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -                         -                         -                  -                          -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -                         -                         -                  -                          -                          -                         -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย             64,910.00                       -                         -                  -                          -                          -                         -   

รวม        1,298,200.00           282,600.00          269,576.51 95.39% -           13,023.49 -4.61%            13,023.49

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                            9,804.00

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป  ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                     1,298,200.00

                                     1,288,396.00

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      

(ถ้ามี)**

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

3

ประเภทงบรายจ่าย

งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน

(บาท)

ต.ค. 62 - ธ.ค. 62

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

งบอุดหนุน

ปัญหา / อุปสรรค**

(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก .........

(อธิบาย)..................

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 338,300.00          9,000.00              - 135,000.00       

รับจริงสะสม             77,000.00                       -                         -            22,500.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันอุนมัติ 25,200.00            241,000.00          140,870.00       51,115.00                            458,185   -              -   24,115.00                   482,300

งบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาฯอนุมัติเพ่ิม / ลด 
ระหว่างปี (ถ้ามี)

รวมงบประมาณเงินรายได้                       -                  25,200              241,000           140,870                 51,115                458,185                      -     -              -                     -               24,115           482,300

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม                       -               29,565.00          14,950.00                7,490.00              52,005.00              -            52,005.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                   25,200               211,435        125,920.00              43,625.00                406,180              -                     -               24,115        430,295.00

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย 
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเม่ือเทียบ

กับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรียบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบด าเนินงาน               458,185               458,185             52,005.00 11.35% -          406,180.00 -88.65%           406,180.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจ่าย : งบส ารองจ่าย                 24,115 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม               482,300               458,185            52,005.00 11.35% -         406,180.00 -88.65%          406,180.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นางสาวนุชนาฏ  อ้นรักดี

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เน่ืองจาก สาเหตุดังน้ี

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เน่ืองจาก..........(อธิบาย)......

        2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เน่ืองจาก  
ระยะยเวลาด าเนินงานมีอยู่จ ากัด

                  3. อ่ืน ๆ .........(อธิบาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้ามี)**

3

ประเภทงบรายจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ

อนุมัติท้ังส้ิน
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม                                        382,800.00

2

ค่าใช้จ่าย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอุดหนุน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

1

รายได้ (ประเภทรายได้ท่ีต้องจัดท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน (ถ้ามี)**

รวม

                                           482,300

                                         99,500.00



8(1) 8(2) 8(7) 8(10)

ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 92,600.00            213,000.00           -  -

รบัจรงิสะสม             30,500.00             55,714.00 1,600.00             1,579.20       

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง

รวม

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอนุมัติ 9,200.00              181,740.00          43,900.00     55,480.00                            290,320   -   -   - 15,280.00                   305,600

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด 
ระหวา่งปี (ถ้าม)ี

รวมงบประมาณเงนิรายได้                       -                    9,200              181,740         43,900                 55,480                290,320   -   -   -                   -               15,280           305,600

ค่าใช้จา่ยจรงิสะสม             32,000.00        2,000.00              34,000.00              -            34,000.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)                       -                     9,200               149,740          41,900                  55,480                256,320              -                     -               15,280            271,600

ผลการเบกิจา่ย

แผนการเบิกจา่ย 
(บาท)

ผลการเบิกจา่ย
(บาท)

รอ้ยละการ
เบิกจา่ยเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรยีบเทียบกับ แผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(บาท)

เปรยีบเทียบกับแผน
มากกว่า / น้อยกว่า 

(รอ้ยละ)

งบรายจา่ย : งบบุคลากร                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบด าเนินงาน               290,320             34,000.00 #DIV/0!              34,000.00 #DIV/0! -           34,000.00

งบรายจา่ย : งบลงทุน                      - #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบเงินอดุหนุน                       -   #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

งบรายจา่ย : งบส ารองจ่าย                 15,280 #DIV/0!                        -   #DIV/0!                      -   

รวม               305,600                       -              34,000.00 #DIV/0!             34,000.00 #DIV/0! -          34,000.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

ผู้รายงาน นางสาวบุญเรือน  จันทร์แกว้

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

          กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกวา่ / น้อยกวา่ แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

                  1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธบิาย)......

                  2 ไม่สามารถด าเนินการจัด กจิกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก

                  3. อืน่ ๆ .........(อธบิาย)...................

งบส ารองจ่าย รวม

หมายเหตุ / ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน      
(ถ้าม)ี**

3

ประเภทงบรายจา่ย
งบประมาณที่ได้รบั

อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

ต.ค.62 - ก.ย.63

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจ าเป็น)

ผลต่างสะสมระหวา่งยอดประมาณการ กบัรับจริงสะสม                                            216,207

2

ค่าใชจ้า่ย งบบุคลากร
งบด าเนินงาน งบลงทุน

งบอดุหนุน

แบบรายงานการรับจา่ยงบประมาณเงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สว่นราชการ / หน่วยงาน วทิยาลยัชา่งศิลปนครศรีธรรมราช  ขอ้มูล เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2562

1

รายได ้(ประเภทรายไดท้ี่ตอ้งจดัท า
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ วา่ด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
หมายเหตุ / ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี**

รวม

                                           305,600

                                         89,393.20

 



       
 
 

 
ระเบยีบวาระที ่6  เร ือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  

     6.1 ซักซอ้มความเขา้ใจการบรงิานงบประมาณเงนิรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

 
 

 


