ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 1/๒๕63
ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ
1.1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
1.2.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ
4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจาก
GFMIS ณ วันที่ 13 มกราคม 2563)
5.2 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563)
5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจำเดือน มกราคม 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ซักซ้อมความเข้าใจการบริงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 1/๒๕63
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ...............................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ .............................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
1.2.1 มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตามหนั งสื อ สำนั กงบประมาณ ด่ว นที่ สุ ด ที่ นร 0702/232 ลงวัน ที่ 13 มกราคม
2563 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนด
มาตรการเร่ งรัด การใช้จ่า ยงบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อ ให้ห น่ว ยรั บ
งบประมาณใช้จ ่า ยงบประมาณได้อ ย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ สถานการณ์แ ละสามารถ
ดำเนิ น การก่ อ หนี้ ผู ก พัน ได้ทัน ที เมื่อ พระราชบัญ ญัติง บประมาณรายจ่า ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ประกาศใช้บั งคับ ดังนี้
1. เป้ าหมายการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนฯ

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

ภาพรวม

ร้ อยละ 23

ร้อยละ 54

ร้อยละ 77

ร้อยละ 100

รายจ่ ายประจำ

ร้ อยละ 28

ร้อยละ 58

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

รายจ่ ายลงทุน

ร้ อยละ 8

ร้อยละ 40

ร้อยละ 65

ร้อยละ 100

ทั้ง นี้ส ำนัก งบประมาณจะแจ้ง แนวทางการจั ด ทำแผนการปฏิ บัติง านและแ ผนการ
ใช้ จ ่า ยงบประมาณ และการอนุ มัติ เ งิ น จัด สรรงบประมาณรายจ่า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563 ตามระเบีย บว่าด้ว ยการบริห ารงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ห น่ว ยรับงบประมาณถือปฏิบัติ
ต่อ ไปเมื่อ รัฐ สภาให้ค วามเห็ น ชอบร่ า งพระราชบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ
พ.ศ.2563 แล้ ว โดยในเบื ้ อ งต้ น เห็น สมควรให้ ห น่ว ยรับ งบประมาณ จัด ส่ ง แผนให้ ส ำนั ก
งบประมาณพิ จ ารณาภายในวัน ที่ 29 มกราคม 2563 เพื่อ สำนั ก งบประมาณพิจ ารณาอนุมั ติเงิ น
จัด สรรได้ในช่ว งปลายเดือ นมกราคม 2563 และให้ห น่ว ยรั บ งบประมาณเตรีย มการจัด ซื้อ จัด จ้ า ง
แต่ จ ะสามารถลงนามในสั ญ ญาได้เ มื่อ พระราชบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ
พ.ศ.2563 ประกาศใช้แล้ ว
2. ให้ ห น่ ว ยรั บ งบประมาณดำเนิน การ ดังนี้
(1) งบประมาณรายจ่า ยที่ต้อ งดำเนิน การหรือ เบิก จ่า ยโดยสำนัก งานในส่ว น
ภูมิ ภ าค ให้ห น่ ว ยรั บ งบประมาณเร่ง ดำเนิน การส่ง เงิ น จั ด สรรต่อ ไปยัง สำนั ก งานในส่ ว นภูมิภ าค
ภายในห้ าวัน นั บ ตั้งแต่ วัน ที่ไ ด้รั บ อนุ มัติเงินจัดสรร
(2) รายการก่อ หนี้ผูก พัน ข้า มปีที่เป็น รายจ่า ยลงทุน รายการใหม่ ให้ห น่ว ย รั บ
งบประมาณจั ด ส่ง รายละเอีย ดคุณ ลั ก ษณะเฉพาะ แบบรูป รายการสิ ่ ง ก่อ สร้า ง ราคากลาง และ
รายละเอีย ดประกอบที่เ กี่ย วข้อ งให้ส ำนัก งบประมาณพิจ ารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไ ป
กับ การดำเนิน กระบวนการจัด ซื้อ จั ด จ้า ง และเมื่อ ได้ ผ ลการจั ด ซื้ อ จัด จ้า งแล้ว หากไม่เ กิน วงเงิน ที่
สำนัก งบประมาณให้ค วามเห็ น ชอบให้ แ จ้ ง สำนั ก งบประมาณทราบและดำเนิน การทำสัญ ญาก่อ หนี้
ผู กพั น ต่อไปได้
3. ให้ห น่ว ยรับ งบประมาณพิจ ารณากำหนดระยะเวลาการส่ง มอบงานให้เ ร็ว ขึ้ น
เพื่อ ให้ ทั น การเบิก จ่า ยภายในเดือ นกั น ยายน 2563 โดยเฉพาะรายการปีเ ดีย ว สำหรับ รายการ
ผู กพัน ใหม่ควรดำเนิ น การก่ อ หนี้ ผู กพัน ให้ แล้ ว เสร็ จภายในเดื อน พฤษภาคม 2563

อย่า งไรก็ด ี หากคาดหมายว่า มี ร ายการงบประมาณที ่ ไ ม่ส ามารถก่อ หนี ้ไ ด้ท ั น
ภายในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 ให้แ จ้ง สำนัก งบประมาณเพื่อ ร่ว มกัน หาแนวทางแก้ไ ขเป็น รา ย
กรณีใ นโอกาสแรก เพื่อ ให้ก ารบริห ารงบประมาณมีป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สุด และป้ อ งกัน มิให้เ งิน พั บ ตก
ไปเมื่อสิ้ น ปี งบประมาณ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12/2562
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ รายจ่ า ย สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ ครั้ ง ที่ 12 /25๖ 2 วั น ที่ 2 0 ธั น วาคม 256 2
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตามรายละเอียดดังแนบ
มติทปี่ ระชุม .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ….
.................................................................................................................................................................. ..........
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดำเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 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) พบว่าสถาบันฯมี ผลการเบิกจ่ายมากกว่า ปีก่อนหน้า จำนวน 4,108,100
บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อเสนอในที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ..............
...............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ติด ตามความติ ดตามความคืบหน้าเงิน กัน เหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 13 ม.ค. 2563)
รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.1
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................. ............
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ ...................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. .................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ........................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..............
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..............
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5.2 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบั น บั ณ ฑิตพั ฒ นศิล ป์ ได้รับ การจัดสรรงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำนวน 465,123,600 (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) สำหรับ รายงาน
ความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.2
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................... ......
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...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ......................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563)
ผลการเบิ กจ่ ายงบประมาณโครงการสนั บ สนุน ค่ าใช้จ่ายในการจั ดการศึ กษาตั้ งแต่ ระดั บ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกรายการ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
พบว่า

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุม
ตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.3
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
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5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ ร วบรวมข้ อ มู ล ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณค่ า สาธารณู ป โภค ของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 โดยจำแนกแหล่งที่มา
ของงบประมาณที่ น ามาใช้จ่ ายเป็ น ค่าสาธารณู ป โภค ประกอบด้ วย 1) งบดำเนิน งาน 2) งบเงินอุ ดหนุ น
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน และ 3) เงินรายได้
ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20จากรายรับค่าหอพัก
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.4
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
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5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 โดยแสดงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย
- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ตุลาคม 2562
ถึง มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูล ยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ ตุลาคม
2562 ถึง มกราคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูล ยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ ตุลาคม
2562 ถึ ง มกราคม 2563 เปรี ย บเที ย บกั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณเงิน รายได้ ที่ ห น่ ว ยงานเสนอต่ อ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2562
รายละเอียดผลการเบิ กจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน ขอให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.5
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม .............................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 ซักซ้อมความเข้าใจการบริงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
...............................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................
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มติที่ประชุม .........................................................................................................................
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1.2 เรือ
่ งทีฝ
่ ่ ายเลขานุการแจ ้งทีป
่ ระชุมทราบ
1.2.1 มาตรการเร่งรั ดการใชจ่้ ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

ระเบียบวาระที่ 2 ร ับรองรายงานการประชุมครงที
ั้ ่ 12/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใชจ่้ ายงบประมาณ
ิ ป์ ครัง้ ที่ 12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562
สถาบันบัณฑิตพัฒนศล

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 11/25๖2 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 25๖2
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
ผู้มาประชุม
๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
๒. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
3. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
4. ผ.ศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
5. นายสมภพ เขียวมณี
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
6. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
7. ผ.ศ.เด่น หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
8. รศ.จินตนา สายทองคำ
คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์
9. ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์
คณบดีคณะศิลปศึกษา
10. นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป
11 นางจันทร์ฉาย ทองงาม
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
12. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
13. นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
14. นายณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์
แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

15. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
16. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
17. นายเชาวนาท เพ็งสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
18. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
19. นางกัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
20. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
21. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
22. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
23. นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
24. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
23. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
24. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริ ิ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
25. นางแสงแข โคละทัต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
26. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
27. นายวิชิต เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร
28. นายสุริยา เล้าประเสริฐ
29. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายอำนวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
2. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี
3. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี
4. นางประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
5. นายภัทรชัย พ่วงแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
6. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางละออ แก้วสุวรรณ
2. นางสาวมนัสวันต์ ช้างทองคำ
3. นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
4. นายธนาธรณ์ มาสม

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการ
ประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
1.2.1 การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
นายวิชิต เพ็ ช รดี กรรมการและเลขานุ การ ได้แ จ้งรายละเอียดหนั งสื อ คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว
577 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติง บประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ.
2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
คณ ะกรรมการวิน ิ จ ฉัย ปั ญ ห าการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งและการบ ริห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
(คณะกรรมการวินิจ ฉัย ) พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เนื่ อ งจากขณะนี้ร่า งพระราชบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อยู่ร ะหว่า งการพิจารณาของรัฐ สภา เพื่อให้ห น่ว ยงานของรัฐ สามารถ
ก่อ หนี้ ผูก พั น และเบิก จ่า ยเงิน ได้แ ล้ว เสร็จ ภายในปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็ น ไปตามนโยบาย
เร่ง รัด การเบิก จ่า ยเงิน ของรัฐ บาล ประกอบกับ คณะกรรมการวินิจ ฉัย ได้ ซ้อ มความเข้า ใจตามหนัง สื อ
คณะกรรมการวิ น ิ จ ฉั ย ปัญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งและการบริห ารพั ส ดุภ าครั ฐ ด่ว นที ่ ส ุด ที ่ กค (กวจ)
0405.2/ว 371 ลงวัน ที่ 5 สิง หาคม 2562 เรื่อ งแนวทางปฏิบัติเ กี่ย วกั บ การเตรีย มการจัด ซื้อ จั ด
จ้า ง ตามระเบีย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ว ยการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
ตามข้ อ 2.1 ให้ห มายความถึ ง เมื่ อ คณะอนุก รรมาธิก ารพิจ ารณาร่า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พ ิจ ารณาร่า งพระราชบั ญ ญั ต ิง บประมาณรายจ่า ย
ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 รายหน่ ว ยงานของรัฐ และมีม ติ เ ป็น ที่สิ ้น สุด แล้ว ก่อ นเสนอสภา
ผู ้ แ ทนราษฎรพิจ ารณ าในวาระที ่ 2 ให้ ถ ื อ ว่า หน่ ว ยงานของรัฐ นั ้น ได้ ร ับ ความเห็น ชอบวงเงิ น
งบประมาณที่ใช้ในการจั ดซื้ อจั ดจ้ างตามระเบียบฯ
ดัง นั้น จึง ขอให้ห น่ว ยงานในสัง กัด สถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิล ป์เ ตรี ย มความพร้อ มในการ
ดำเนิ น การจัด ซื้อ จัด จ้า งและเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่
แนวทางการปฏิบัติเ กี่ย วกับ การเตรีย มการจัด ซื้อ จัด จ้า ง ฯ กำหนด และเร่ง ดำเนิ น การจัด ซื้อ จัด จ้า งให้
เป็น ไปตามระยะเวลาที่ก ำหนดตามแนวทางการบริห ารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสถาบั น บั ณฑิตพั ฒ นศิล ป์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นายวิชิต เพ็ช รดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
11/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยช่างศิลป เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
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
ร้อยหกสิ บ สามล้ านหนึ่ งแสนแปดพั น สองร้อยบาทถ้ว น) โดยพบว่า งบบุค ลากรและงบลงทุน มีผ ลการเบิ กจ่าย
ประมาณร้อยละ `50 ของวงเงิน ที่ได้รั บ จัดสรร สำหรับงบรายจ่ายที่มีผ ลการเบิ กจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 20 ได้แก่
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนิ นงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาง
ก่อนที่ได้รับอนุมัติจากสถาบันฯ กำหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 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 รายการปรับปรุงหอศิล ป์ (วังหน้า) ส่ งงวดที่ 2 วันที่ 29 ตุล าคม 2562 และเบิกจ่าย
เงิน งวดที่ 2 จำนวน 546,000 บาท (ห้ าแสนสี่ ห มื่นหกพันบาทถ้วน) และจะส่งงานงวดที่ 3 ในวันที่ 28
ธันวาคม 2562
2. คณะศิลปศึกษา
ผศ.พิมณภัทร์ ถมังรักษ์สัตว์ คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปศึกษา รายการค่าตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และ
งานระบบอาคาร คณะศิล ปศึ กษา ขณะนี้ เบิ กจ่ายเบิ กจ่ายถึ งงวดที่ 3 และนั ด ตรวจรับ งวดที่ 4 วัน พุ ธ ที่ 18
ธันวาคม 2562
3.คณะศิลปนาฏดุริยางค์
รศ.จิ น ตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิ ก
จ่ ายเงินกั นเหลื่ อมปี ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิ ลปนาฏดุ ริยางค์ รายการค่ าตกแต่ งภายใน ครุภั ณฑ์
ประกอบอาคาร และงานระบบอาคาร คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขณะนี้ งวดที่ 1 ส่ งเบิกวันที่ 16 ธันวาคม 2562
งวดที่ 2 ตรวจรับวันที่ 23 ธันวาคม 2562
4. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้ อำนวยการวิทยาลั ยนาฎศิล ป ได้ชี้แจงผลการดำเนินการรายการเบิ ก
จ่ายเงิน กัน เหลื่ อมปี ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฎศิล ป รายการปรับปรุงอาคารดุริยางค์ไทย
ขณะนี้มีการขยายเวลาสัญญาเลขที่ ค.8/2562 (เริ่มต้น 25 มีนาคม 2562 - สิ้นสุด20 ตุลาคม 2562) ตาม
มติคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นวันที่ 9 ตุลาคม 2562 - 6 เมษายน 2563 เนื่องจากมีการปรับลด - ปรับ
เพิ่มรายละเอียดรูปแบบรายการ / 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 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช รายการ
ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น ขณะนี้ เบิกจ่ายถึงงวดที่ 5 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6 นั ดคณะกรรมการฯ
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 รายการก่ อ สร้ างลานเอนกประสงค์ แ บบมี ห ลั งคา ขณะนี้ ก ารดำเนิ น การก่ อ สร้างลาน
อเนกประสงค์แบบมีหลังคา ได้สิ้นสุดสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานอยู่ในงวดงานที่ 3 และ 4
การขึ้นโครงหลังคา เนื่องจากมีปัญญาเรื่องรูปแบบรายการ วิทยาลัยฯ จึงได้สั่งให้หยุดงาน ทำให้งานล่าช้า ไม่
เป็นไปตามงวดงานในสัญญาจ้าง และวิทยาลัยฯ ได้เร่งรัดการดำเนินการส่งมอบงานให้เป็นไปตามงวดงานแล้ว ซึ่ง
ผู้รับ จ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 เมื่อวัน ที่ 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
พื้นที่ภายในหอประชุมอาคารนิทรรศการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม
1.หน่วยงานที่มีรายการเงินกันเหลื่อมปี มีการดำเนินการเป็นไปตามงวดงานตามสัญญา ให้เร่งรัด
การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด ต่อไป
2.หน่วยงานที่มีรายการเงินกันเหลื่อมปี หากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนินการ
แก้ไขปัญหาและรายงานผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป

3. เนื่ องจากรายการเงิน กันเหลื่ อมปี ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิ บัติในการขอกันเงินไว้เบิ ก
เหลื่อมปีและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกินหก
เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลา ออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน ดังนั้น กรณีหน่วยงานในสังกัดมีรายการ
กันเงินเหลื่อมปี ที่มีการดำเนินการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบรายการครุภัณฑ์ หรือ
สิ่งก่อสร้างได้ทันตามงวดงาน หรือตามสัญญา เมื่อมีการดำเนินการเรียกค่าปรับเกินกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินจ้าง
ตามสัญญา และคาดว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันภายในระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและ
ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ หน่วยงานสามารถพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงได้
เพื่อเป็นการป้ องกรณีผู้ รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามระยะเวลาที่ขอกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและขอ
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
และประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 3 รายการ
ประกอบด้วย
- ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ 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
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒ นธรรม ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการประมาณราคากลาง จากสำนักสถาปัตยกรรม
- ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป ขณะนี้รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง
การประมาณราคากลาง จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อประมาณ
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
ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในปีงบประมาณ 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 เพื่อเสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการต่อไป (คาดว่า
จะเสร็จกลางเดือน ธันวาคม 2562)
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ดำเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบ
รายการและจัดทำราคากลาง (คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน มกราคม 2563)
6.วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายณัฐวุฒิ ภูมิพันธุ์ แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รู ป แบบรายการและประมาณราคาที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิ ท ยาลั ย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 2 รายการ ดังนี้
- ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดราคากลาง
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ยังไม่ได้รับรูปแบบรายการ
7.วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รู ป แบบรายการและประมาณราคาที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิ ท ยาลั ย
นาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 4 รายการดังนี้
- ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต
- ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย
- สร้างห้องน้ำกลางแจ้ง
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง
รายการสิ่งก่อสร้างทั้ง 4 รายการ มีรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น

8. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหารูปแบบ
รายการและป ระมาณ ราคาที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งป ระจำปี งบ ป ระมาณ พ .ศ. 2563 ของวิ ท ยาลั ย
นาฏศิลปพัทลุง จำนวน 2 รายการ ได้แก่
- ปรับปรุงอาคารหอพักชาย ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับรูปแบบรายการจากโยธาธิการและผังเมือง
พัทลุง เนื่องจากช่างโยธาฯพบการชำรุดในส่วนของหลังคาอาคารซึ่งแต่เดิมไม่มีอยู่ในรายละเอียดการปรับปรุงหอพัก
ชาย เพื่ อให้ ก ารใช้ป ระโยชน์ ในตั ว อาคารได้ ส มบู รณ์ จึ งได้ท ำการปรับ รูป แบบรายการ และดำเนิ น การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางและจัดทำราคาท้องถิ่น
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำ
ราคากลางจากสำนักสถาปัตยกรรม
9. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
จัดหารู ป แบบรายการและประมาณราคาที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลั ย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 5 รายการ ได้แก่
- ถมปรับที่ดิน อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทำราคากลางท้องถิ่น
- ปรับปรุงอาคารเรียน 1 อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทำราคากลางท้องถิ่น
- ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ อยู่ในขั้นตอนดำเนินการทำราคากลางท้องถิ่น
- ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ได้รับรูปแบบรายการวันที่ 16 ธันวาคม
2562 อยู่ในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง อยู่ในขั้นตอนการทำรูปแบบรายการ
10.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายวิฑูรย์ พูน สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิล ปอ่างทอง ได้ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รู ป แบบรายการและประมาณราคาที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจำปี ง บ ประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิ ท ยาลั ย
นาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 2 รายการ ได้แก่
- ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ขณะนี้อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding คาดว่า
จะดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ ง ขณะนี้ อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่ อประกาศ e-bidding คาดว่าจะ
ดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
11.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
จัดหารู ป แบบรายการและประมาณราคาที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลั ย
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 ของวิทยาลัย นาฏศิลปสุโขทัย
จำนวน 2 รายการ ได้แก่

- ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี ,วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ขณะนี้
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 กำหนดวันยื่นข้อเสนอใบเสนอราคา ในวันที่ 23
ธันวาคม 2562 กำหนดวันพิจารณาผล จำนวน 3 วัน
- ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ อยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้ เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ คาดว่าจะมีการประกาศประกวดราคาในช่วงเดือนธันวาคม 2562
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ ชี้แจงผลการดำเนินการจัดหา
รูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
จันทบุรี รายการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประมาณราคา
ก่อสร้าง
14.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงผลการดำเนินการ
จัดหารู ป แบบรายการและประมาณราคาที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลั ย
นาฏศิลปสุพรรณบุรี รายการก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขณะนี้รอรูปแบบรายการและรอดำเนินการจัดทำราคากลางจาก
สำนักสถาปัตยกรรม
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จทันเพื่อให้สามารถเตรียมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้
ทันตามมาตรการฯกำหนด
2. ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าในการติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมปัญหาอุปสรรค มายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อให้สถาบันฯ
ช่ว ยเร่ งดำเนิ น การติ ดตามรูป แบบรายการและประมาณราคา จากหน่ ว ยงานที่ อ อกแบบรูป แบบรายการและ
ประมาณราคาต่อไป
3. ในการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำ
ข้อมูลเสนอผลการดำเนินการการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่มีการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการติดตามหรือจัดหารูปแบบรายการ และการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้สามารถแสดงถึงความก้าวหน้า ในการพยายามติดตามรูปแบบรายการ และ
การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจ้างของหน่วยงาน
4. สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ อาจพิ จ ารณาสงวนสิ ท ธิ์ ส ำหรั บ รายการงบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแนวทางการบริหาร
งบประมาณ ปี 2563 ได้ โดยอาจพิจารณาพับรายการเพื่อเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินการในรายการที่มี
ความพร้อม ความเหมาะสม และมีความจำเป็นต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา 20.00 น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดาเนินงานตามมติทป
ี่ ระชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรือ
่ งทีเ่ สนอในทีป
่ ระชุมทราบ
4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2563
(ข ้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มกราคม 2563)

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไปพลางก่อน)
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

งบรายจ่าย

การจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 (ไปพลางก่อน)
(ไตรมาส 1-2)
(หน่วย : ล้านบาท)

งบบุคลากร

283.1929

งบดาเนินงาน

18.3465

งบลงทุน

ร้อยละเบิกจ่ายเทียบ
PO
เบิกจ่าย ณ 10
งบประมาณ ประจาปี
(หน่วย :
ม.ค.2563
งบประมาณ พ.ศ.2562
ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท)
(ไปพลางก่อน)
(ไตรมาส 1-2)

เบิกจ่าย ณ 10
ผลเบิกจ่าย 10 ม.ค.
ม.ค.2562
63 เทียบ 10 ม.ค.62
(หน่วย : ล้าน
(หน่วย : ล้านบาท)
บาท)

141.1948

49.86

143.4620

-2.2672

1.4858

8.8290

48.12

8.2929

0.5361

74.8760

0.0000

63.1192

84.30

56.1571

6.9621

- ครุภัณฑ์

0.0000

0.0000

0.0000

28.1273

-28.1273

- ที่ดินสิง่ ก่อสร้าง

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

งบรายจ่ายอื่น

31.7453

0.1977

8.0830

25.46

7.3917

0.6913

463.1082

2.7010

240.5634

51.95

236.3833

4.1801

รวม

1. ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563 สถาบันฯมียอดการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 240.5634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.95 เทียบข้อมูลการจัดสรร
งบประมาณไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ไปพลางก่อน) โดยแบ่งเป็นการเบิกจ่ายงบบุคลากร 141.1948 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 49.86) งบ
ดาเนินงาน 8.8290 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.12) งบลงทุน 63.1192 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 84.30) งบอุดหนุน 19.3374 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 35.19) งบ
รายจ่ายอื่น 8.0830 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.46)
2. ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 ม.ค.2563 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 (วันที่ 10 ม.ค.2562) มีผลการเบิกจ่ายมากกว่า จานวน 4.1801
ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
5.1 ติดตามความคืบหน ้าเงินกันเหลือ
่ มปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (ข ้อมูลจาก GFMIS ณ วันที่ 13 มกราคม 2563)

ิ ป์ (วังหน ้ำ) สถำบันบัณฑิตพัฒนศล
ิ ป์
ปรับปรุงหอศล
สำนั กงำนอธิกำรบดี แขวงพระบรมมหำรำชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร

ิ ปศก
ึ ษำ
คณะศล

ิ ปนำฏ
คณะศล
ดุรย
ิ ำงค์

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
นครศรีธรรมรำช

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
อ่ำงทอง

ค่ำตกแต่งภำยใน ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร และงำน
ิ ปศก
ึ ษำ สถำบันบัณฑิตพัฒน
ระบบอำคำร คณะศล
ิ ป์ ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
ศล
นครปฐม

ค่ำตกแต่งภำยใน ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร และงำน
ิ ปนำฏดุรย
ระบบอำคำร คณะศล
ิ ำงค์ สถำบันบัณฑิต
ิ ป์ ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล
พัฒนศล
จังหวัดนครปฐม

ิ ป
ปรับปรุงอำคำรดุรย
ิ ำงค์ไทย วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ั ้ วิทยำลัยนำฏ
ก่อสร ้ำงอำคำรดุรย
ิ ำงค์ไทย 5 ชน
ิ ปนครศรีธรรมรำช ตำบลท่ำเรือ อำเภอเมือง
ศล
นครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ิ้ 105,000,000 บำท
งบประมำณทัง้ สน
ปี 2562 ตัง้ บประมำณ 21,000,000 บำท
ปี 2563 ผูกพันงบประมำณ 40,000,000 บำท
ปี 2564 ผูกพันงบประมำณ 44,000,000 บำท

เวทีสำเร็จรูป

✓

1,820,000

43,531,045

38,546,500

9,177,000

21,000,000

653,056

✓

✓

✓

✓

✓

(3) วิธเี ฉพาะเจาะจง

(2) วิธค
ี ัดเลือก

รายการงบลงทุน •

ิ ชวน
(1) วิธป
ี ระกาศเชญ
ทว่ ั ไป

หน่วยงาน/
ึ ษา Œ
สถานศก

งบสุทธิหล ังโอน
เปลีย
่ นแปลง
(บาท)

ั
เลขทีส
่ ญญา/
่ั อ
ื้
เลขทีใ่ บสงซ
่ ั าง
สงจ้

สัญญาจ ้าง
13/2562

1/2562

1/2562

ว ันเดือนปี ที่
ั
เซ็นสญญา/
ว ันทีล
่ งนาม
่ั อ
ื้
ในใบสงซ
่ ั าง
สงจ้

ั
ื่ คูส
ชอ
่ ญญา

20 มิ.ย.62

บจก.สมาร์ท
แมททีเรียล

5/ก.ค./2562

241998

เลขทีส
่ ัญญา
6/2562

26-ก.พ.-62

13-ส.ค.-62

กิจกำรร่วมค ้ำ
บี.พี.

กิจกำรร่วมค ้ำ
บี.พี.

บริษัทจากัด

กิจกำรร่วมค ้ำ

กิจกำรร่วมค ้ำ

บจก.

บ.เกียรติก ้องภพ บจก.(บริษัท
จากัด
จากัด)

บ.สมาร์ท แมท
ทีเรียล จากัด

บริษัท จากัด

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
สุโขทัย

สร ้ำงคันคอนกรีต รอบสระน้ ำพร ้อมปรับภูมท
ิ ัศน์
ิ ปสุโขทัย ตำบลบ ้ำนกล ้วย อำเภอ
วิทยำลัยนำฏศล
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

6,606,500

✓

สจ.007/2562

ห ้างหุ ้นสว่ น
30 พฤษาภาคม
สามัญนิตบ
ิ ค
ุ คล หจก
2562
เค.ดี.บี.การโยธา

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์
กำฬสน

่ มแซม/ต่อเติมอำคำรเอนกประสงค์
ปรับปรุง/ซอ
ิ ปกำฬสน
ิ ธุ์ ตำบลกำฬสน
ิ ธุ์ อำเภอ
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์ จังหวัดกำฬสน
ิ ธุ์
เมืองกำฬสน

6,200,000

✓

ป01/2562

30 ส.ค 2562

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์
กำฬสน

ปรับปรุงอำคำรดนตรี (อำคำรศรีตรัง) และภูมท
ิ ัศน์
ิ ปกำฬสน
ิ ธุ์ ตำบลกำฬสน
ิ ธุ์ อำเภอ
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์ จังหวัดกำฬสน
ิ ธุ์
เมืองกำฬสน

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ปพัทลุง ตำบล
1. ชุดยักษ์ พยำ วิทยำลัยนำฏศล
ควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ิ ปพัทลุง
2. ชุดระบำวำนรพงศ ์ วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ก่อสร ้ำงลำนเอนกประสงค์แบบมีหลังคำ วิทยำลัย
ิ ปพัทลุง ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมือง
นำฏศล
พัทลุง จังหวัดพัทลุง

6,400,000

1,977,750

9,042,000

✓

✓

✓

ป02/2562

28/2562

29/2562

25 ก.ย 2562

25 ก.พ. 62

1 มี.ค. 62

จ ังหว ัดที่
ื้
ทาการซอ

จานวนเงินตาม
ั
่ั อ
ื้
สญญา/ใบส
งซ
่ ั าง
สงจ้

จานวนงวด
งานตาม
ั
สญญา

่ มอบ
ว ัน เดือน ปี ทีส
่ ง
จานวนเงินตามงวดงานที่
่ มอบ
งาน หรือสง
ั
่ั อ
ื้
ระบุในสญญา
/ ใบสงซ
ั
ครุภ ัณฑ์ตามสญญา/
่ ั าง
สงจ้
่ั อ
่ ั าง
ื้ สงจ้
ใบสงซ

เลขที่ PO ในระบบ
GFMIS

มูลค่า PO ทงั้
ใบ (บาท)

มูลค่า PO
คงเหลือ ณ 13
ม.ค.63

ื้ จ ัดจ้างว่าอยูใ่ นกระบวนการใด
ระบุความก้าวหน้าในการจ ัดซอ

ข้อมูลทีห
่ น่วยงานรายงานสาหร ับการ
ประชุมเมือ
่ ว ันที่ 20 ธ.ค.62

บ.ทัศนพลดี
เวลลอปเม ้น

ค. 8/2562

4/2562

ประเภทของ
ั
คูส
่ ญญา

ว ัน เดือน ปี ที่
ิ้ ด
เริม
่ ต้นและสนสุ
ั
ตามสญญา/
่ั อ
่ ั าง
ื้ สงจ้
ใบสงซ

ห ้างหุ ้นสว่ นพร
เจริญการค ้า
แอนด์คลีนนิง่

ห ้างหุ ้นสว่ น
จากัดเรือนไทย
105

บริษัท จัย
มาตาร์ด ี

บจก. พรสริ ิ รี
สอร์ท

นิตบ
ิ ค
ุ คล

นิตบ
ิ ค
ุ คล

บจก.

บจก.

30 ส.ค.62-28 ธ.ค.
กรุงเทพฯ
62

กรุงเทพฯ

กทม.

นครปฐม

กรุงเทพฯ

อ่างทอง

12/ก.ค./2562-10/
ก.ค./2562

เริม
่ 01/8/2562
ิ้ สุด 31/07/2563
สน

25 มี.ค. - 20 ต.ค.
2562

1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.
64

13 ส.ค. - 12 ก.ย.62

1,837,500

43,531,044.31

38,546,372.20

9,177,000

92,627,718.86

633,000

3

8

8

17

ิ ธุ์
กาฬสน

30/ส.ค/2562 - 25
/ก.พ/2563

6,200,000

7

พัทลุง

25 ก.พ. 62 - 23
ก.ย. 62

1 มี.ค. 62 - 27
ต.ค. 62

1,977,750

9,042,000

:
:
:
:

8
7
7
6

1 งวด

5

กทม.

งวดที่ 1 : 1,927,318.61
งวดที่ 2 : 3,854,637.22
งวดที่ 3 : 3,854,637.22
งวดที่ 4 : 3,854,637.22
งวดที่ 5 : 5,781,955.83
งวดที่ 6 : 5,781,955.83
งวดที่ 7 : 5,781,955.83
งวดที่ 8 : 7,709,274.44

งวดที่ 1 : 29 พ.ค. 62
งวดที่ 2 : 3 ก.ค. 62
งวดที่ 3 : 7 ส.ค. 62
งวดที่ 4 : 11 ก.ย. 62
งวดที่ 5 : 16 ต.ค. 62
งวดที่ 6 : 20 พ.ย. 62
งวดที่ 7 : 25 ธ.ค. 62
งวดที่ 8 : 29 ม.ค. 63
งวดที่ 9 : 4 มี.ค. 63
งวดที่ 10 : 8 เม.ย. 63
งวดที่ 11 : 13 พ.ย. 63
งวดที่ 12 : 17 มิ.ย. 63
งวดที่ 13 : 22 ก.ค. 63
งวดที่ 14 : 26 ส.ค. 63
งวดที่ 15 : 30 ก.ย. 63
งวดที่ 16 : 4 พ.ย. 63
งวดที่ 17 : 3 ม.ค. 64

6,599,918

6,400,000

งวดที่ 1: 15 ก.ย.62
งวดที่ 2: 30 ต.ค. 62
งวดที่ 3: 14 ธ.ค. 62
งวดที่ 4 28 ม.ค. 63
งวดที่ 5 13 มี.ค. 63
งวดที่ 6 27 เม.ย. 63
งวดที่ 7 11 มิ.ย. 63
งวดที่ 8 31 ก.ค. 63

4

สุโขทัย

ิ ธุ์
กาฬสน

งวดที่ 1 : 455,000
งวดที่ 2 : 546,000
งวดที่ 3 : 819,000
งวดที่ 1: 2176552.21
งวดที่ 2 : 4353104.43
งวดที่ 3 : 4353104.43
งวดที่ 4 : 4353104.43
งวดที่ 5 : 6529656.65
งวดที่ 6 : 6529656.65
งวดที่ 7 : 6529656.65
งวดที่ 8 : 8706208.86

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

30 พ.ค. 2562-24
ม.ค.63

25/ก.ย/2562 - 22/
มี.ค/2563

งวดที่ 1 : 30 ส.ค.62
งวดที่ 2 : 29 ต.ค.62
งวดที่ 3 : 28 ธ.ค.62
งวดที่ 1: 25 ส.ค.62
งวดที่ 2 : 9 ต.ค. 62
งวดที่ 3 : 23 พ.ย.62
งวดที่ 4 : 7 ม.ค. 63
งวดที่ 5 : 21 ก.พ. 63
งวดที่ 6 : 6 เม.ย. 63
งวดที่ 7 : 21 พ.ค.63
งวดที่ 8 : 10 ก.ค.63

7

1

6 งวด

พ.ย. 62
ม.ค. 63
มี.ค. 63
เม.ย. 63

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

:
:
:
:

1,835,400
1,835,400
2,294,250
3,211,950

งวดที่ 1 : 1,111,852.95
งวดที่ 2 : 2,310,646.75
งวดที่ 3 : 2,636,760.41
งวดที่ 4 : 3,288,987.74
งวดที่ 5 : 3,356,109.94
งวดที่ 6 : 3,356,109.94
งวดที่ 7 : 4,314,998.50
งวดที่ 8 : 4,314,998.50
งวดที่ 9 : 4,314,998.50
งวดที่ 10 :4,314,998.50
งวดที่ 11 : 4,314,998.50
งวดที่ 12 :4,314,998.50
งวดที่ 13 : 6,232,775.61
งวดที่ 14 : 6,232,775.61
งวดที่ 15 : 9,445,052.27
งวดที่ 16 : 14,383,328.32
งวดที่ 17 : 14,383,328.32

12-ก.ย.-62 633,000
งวดที่ 1 : 18 ก.ค.62
งวดที่ 2 : 6 ก.ย.62
งวดที่ 3 : 26 ต.ค.62
งวดที่ 4 : 15 ธ.ค.62
งวดที่ 5 : 24 ม.ค.63
งวดที่ 1: 16 ก.ย. 62
งวดที่ 2 : 8 ต.ค. 62
งวดที่ 3 : 13 พ.ย. 62
งวดที่ 4 : 1 ธ.ค. 62
งวดที่ 5 : 24 ธ.ค. 62
งวดที่ 6 : 20 ม.ค. 63
งวดที่ 7 : 25 ก.พ. 63
งวดที่ 1: 24 ต.ต. 62
งวดที่ 2 : 23 พ.ย. 62
งวดที่ 3 : 23 พ.ย. 62
งวดที่ 4 : 22 ม.ค. 63
งวดที่ 5 : 21 ก.พ 63
งวดที่ 6 : 15 มี.ค. 63
งวดที่ 7 : 22 มี.ค 63

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
งวดที่ 5
งวดที่ 6

:
:
:
:
:
:

20
30
29
28
27
27

เม.ย.62
พ.ค.62
ก.ค.62
ส.ค.62
ก.ย.62
ต.ค.62

1,977,750.00

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4
งวดที่ 5
งวดที่ 6

7013185876

62047264730

7012737481

: 723,360
: 1,085,040
: 1,537,140
: 2,260,500
:723,360
: 2,712,600

1,820,000.00

819,000.00

เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2

เบิกจ่ายถึงงวดทื 1 สว่ นงวดที่ 2 นาสง่
28,295,178.81 เอกสารการเบิกจ่ายทีก
่ ารเงินแล ้วเมือ
่ วันที่
15 พ.ย62

เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4 นั ดตรวจรับงวดที่ 5 ใน
วันที่ 29 มกราคม 2563

38,546,372.20

32,764,416.37 ทาการตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ย.2562

เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 ตรวจรับตึกงวดที่ 3 วัน
พุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 15.00น. ณ
ั ้ 5 อาคารสานั กงาน
ห ้องประชุมชน
อธิการบดี (ศาลายา)

9,177,000.00

ขยายเวลาสัญญาเลขที่ ค.8/2562 (เริม
่ ต ้น
ิ้ สุด20 ตุลาคม 2562)
25 มี.ค.2562-สน
ตามมติคณะกรรมการตรวจการจ ้างเป็ นวันที่
9 ต.ค.2562 - 6 เม.ย.2563 เนือ
่ งจากมีการ
9,177,000.00 ปรับลด-ปรับเพิม
่ รายละเอียดรูปแบบรายการ
/ ปั จจุบันอยูร่ ะหว่างดาเนินการรือ
้ และ
ั ้ 2 ใน อ.ดุรย
ปรับปรุง ชน
ิ างค์ไทย /คาดว่า
จะสง่ มอบงานในงวดที่ 1-2 วันที่ 7 ม.ค.
2562 / เบิกจ่าย ภายในวันที่ 21 ม.ค.2563

การดาเนินการปรับปรุงอาคารดุรย
ิ างค์ไทย
ไม่สามารถสง่ มอบงานงวดที่ 1-2 ได ้
เนือ
่ งจากติดเทศกาลมีวันหยุดหลายวัน
้
คนงานกลับภูมล
ิ าเนา งานก่อสร ้างล่าชาไม่
ต่อเนือ
่ ง / คาดว่าผู ้รับจ ้างจะสง่ มอบงานใน
งวดที่ 1-2 ประมาณสัปดาห์ท ี่ 3ของเดือน
ม.ค.2563 / เบิกจ่าย ภายในสัปดาห์ท ี่ 1
ของเดือนก.พ.2563

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เมือ
่ วันที่ 24 กันยายน
2562 เป็ นเงิน 3,288,987.74 บาท
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 เมือ
่ วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 เป็ นเงิน 3,356,109.94
4,939,532.27
บาท
งวดที่ 6 ผู ้รับจ ้างกาลังดาเนินการตามสัญญา
คาดว่าน่าจะสง่ มอบงานได ้ประมาณต ้นเดือน
ธันวาคม 2562

เบิกจ่ายงวดที่ 6 เมือ
่ วันที่ 18 ธันวาคม
2562 เป็ นเงิน 3,356,109.94 บาท ขณะนี้
ผู ้รับจ ้างกาลังดาเนินการก่อสร ้างงานงวดที่
7 คาดว่าจะสามารถสง่ งานงวดที่ 7 ได ้
ประมาณปลายเดือน มกราคม 2563 และ
สามารถตรวจรับงานและเบิกจ่ายได ้
ประมาณต ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (สรุป
การเบิกจ่ายขณะนีเ้ บิกจ่ายงวดที่ 1-6 ไป
แล ้วเป็ นเงิน 16,060,467.73 บาท)

43,531,044.31

7013046268 21,000,000.00

7013360608

งวดที่ 1 : 989,987.7
งวดที่ 2 : 989,987.7
งวดที่ 3 : 989,987.7
งวดที่ 4 : 1,319,983.6
งวดที่ 5 : 1,746,075
งวดที่ 1: 620,000
งวดที่ 2 : 775,000
งวดที่ 3 : 1,240,000
งวดที่ 4 : 620,000
งวดที่ 5 : 775,000
งวดที่ 6 : 930,000
งวดที่ 7 : 1,240,000
งวดที่ 1: 640,000
งวดที่ 2 : 640,000
งวดที่ 3 : 640,000
งวดที่ 4 : 640,000
งวดที่ 5 : 1,280,000
งวดที่ 6 : 1,280,000
งวดที่ 7 : 1,280,000

23 ก.ย. 62

7013178441

ข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดสาหร ับใชใ้ น
กาประชุมว ันที่ 18 ม.ค.2563

633,000.00

ยังไม่สง่ มอบครุภัณฑ์ เนือ
่ งจากผู ้รับจ ้างแจ ้ง
ผู ้รับจ ้างได ้แจ ้งว่าจะสง่ มอบครุภัณฑ์ไม่เกิน
ว่าอยูร่ ะหว่างการรอนาเข ้าครุภัณฑ์จาก
633,000.00
วันที่ 27 มกราคม 2563
ต่างประเทศ ซงึ่ ทางวิทยาลัยได ้แจ ้งสงวน
ิ
สทธิเ์ รียกค่าปรับกับทางผู ้รับจ ้างแล ้ว
เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 สว่ นงวดที่ 4 และ 5
สามารถสง่ มอบงานและเบิกจ่ายได ้ตาม
กาหนดสัญญา

7012447207

6,599,918.00

อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร ้างฯคาดงวดที3่
3,629,954.90
จะสง่ มอบ ธ.ค.62

7013456551

6,200,000.00

4,805,000.00 อยูร่ ะหว่างรอผู ้รับจ ้างสง่ มอบงวดงาน

ตรวจรับงาน งวดที่ 1,งวดที่ 2 วันที่ 23 ธ.ค
62 เบิกจ่ายงวดที่ 1,งวดที่ 2 วันที่ 8 ม.ค.
63 จานวนเงิน 1,359,000 บาท

5,120,000.00 อยูร่ ะหว่างรอผู ้รับจ ้างสง่ มอบงวดงาน

ตรวจรับงาน งวดที่ 1,งวดที่ 2 วันที่ 16 ธ.ค
62 เบิกจ่ายงวดที่ 1,งวดที่ 2 วันที่ 8 ม.ค.
63 จานวนเงิน 1,280,000 บาท

7013634009

7012658921

7012658096

6,400,000.00

6,779,750.00

1,977,750.00 รอสง่ มอบงาน

7,233,600.00

การดาเนินการก่อสร ้างลานอเนกประสงค์
ิ้ สุดสัญญาแล ้ว ขณะนี้
แบบมีหลังคา สน
ผู ้รับจ ้างได ้ดาเนินการก่อสร ้างงานอยูใ่ นงวด
งานที่ 3 และ 4 การขึน
้ โครงหลังคา
5,696,460.00 เนือ
่ งจากมีปัญญาเรือ
่ งรูปแบบรายการ
วิทยาลัยฯจึงได ้สงั่ ให ้หยุดงาน ทาให ้งาน
ล่าชา้ ไม่เป็ นไปตามงวดงานในสัญญา และ
วิทยาลัยฯ ได ้เร่งรัดการดาเนินการสง่ มอบ
งานให ้เป็ นไปตามงวดงานแล ้ว

ื แจ ้งสง่ มอบ
ขณะนี้ ผู ้รับจ ้างได ้ทาหนั งสอ
งานมายังวิทยาลัยฯ แล ้วเมือ
่ วันที่ 9
มกราคม 2563 โดยวิทยาลัยฯ จะทาการ
ตรวจรับพัสดุในวันที่ 13 มกราคม 2563
เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 แล ้ว และขณะนีผ
้ ู้
่
ื
่
รับจ ้างได ้สงหนั งสอแจ ้งสงมอบงานงวดที่ 4
งวดที่ 5 และงวดที่ 6 แล ้วเมือ
่ วันที่ 8
มกราคม 2562 แต่ชา่ งควบคุมงานได ้
ตรวจสอบแล ้ว พบว่ายังไม่แล ้วเสร็จตาม
รูปแบบรายการในสัญญาจ ้าง จึงไม่
สามารถตรวจรับงานจ ้างได ้จนกว่าจะ
ิ้ สุด
สมบูรณ์แล ้วเสร็จ โดยสัญญาจ ้างได ้สน
แล ้วเมือ
่ วันที่ 8 มกราคม 2563

(3) วิธเี ฉพาะเจาะจง

(2) วิธค
ี ัดเลือก

รายการงบลงทุน •

ิ ชวน
(1) วิธป
ี ระกาศเชญ
ทว่ ั ไป

หน่วยงาน/
ึ ษา Œ
สถานศก

งบสุทธิหล ังโอน
เปลีย
่ นแปลง
(บาท)

ั
เลขทีส
่ ญญา/
่ั อ
ื้
เลขทีใ่ บสงซ
่ ั าง
สงจ้

ว ันเดือนปี ที่
ั
เซ็นสญญา/
ว ันทีล
่ งนาม
่ั อ
ื้
ในใบสงซ
่ ั าง
สงจ้

ั
ื่ คูส
ชอ
่ ญญา

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ปพัทลุง
ก่อสร ้ำงอำคำรวิทยบริกำร วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

8,603,130

✓

168/2561

23 ส.ค. 62

บจก.ทรัพยา
ก่อสร ้าง

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ปพัทลุง
ก่อสร ้ำงอำคำรวิทยบริกำร วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

2,025,500

✓

168/2562

23 ส.ค. 62

บจก.ทรัพยา
ก่อสร ้าง

ประเภทของ
ั
คูส
่ ญญา

บจก.

บจก.

จ ังหว ัดที่
ื้
ทาการซอ

ว ัน เดือน ปี ที่
ิ้ ด
เริม
่ ต้นและสนสุ
ั
ตามสญญา/
่ั อ
่ ั าง
ื้ สงจ้
ใบสงซ

จานวนเงินตาม
ั
่ั อ
ื้
สญญา/ใบส
งซ
่ ั าง
สงจ้

จานวนงวด
งานตาม
ั
สญญา

่ มอบ
ว ัน เดือน ปี ทีส
่ ง
จานวนเงินตามงวดงานที่
่ มอบ
งาน หรือสง
ั
่ั อ
ื้
ระบุในสญญา
/ ใบสงซ
ั
ครุภ ัณฑ์ตามสญญา/
่ ั าง
สงจ้
่ั อ
่ ั าง
ื้ สงจ้
ใบสงซ

สุราษฏร์ธา 23 ส.ค. 62 - 16
นี
ต.ค. 63

8,603,130

4 งวด

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

: 22 ก.ย. 62
:22 ต.ค. 62
: 21 พ.ย. 62
: 21 ธ.ค. 62

สุราษฏร์ธา 23 ส.ค. 62 - 16
นี
ต.ค. 63

2,025,500

1 งวด

งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 62

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

:
:
:
:

เลขที่ PO ในระบบ
GFMIS

มูลค่า PO ทงั้
ใบ (บาท)

1,979,520
2,474,400
2,474,400
2,474,400

7013872190

8,603,129.60

งวดที่ 5 : 2,474,400

7013872198

2,025,500.00

มูลค่า PO
คงเหลือ ณ 13
ม.ค.63

ื้ จ ัดจ้างว่าอยูใ่ นกระบวนการใด
ระบุความก้าวหน้าในการจ ัดซอ

มูลค่าสัญญาทัง้ หมด 49,488,000.- จานวน
14 งวด โดยเป็ นเงินกันของปี งบประมาณ
2561 เป็ นเงิน 8,603,129.60.- อยูร่ ะหว่าง
4,149,209.60
การดาเนินในงวดงานที่ 1 และ วิทยาลัยฯ
ขณะนีผ
้ ู ้รับจ ้างได ้สง่ มอบงานและเบิกจ่าย
ได ้เร่งรัดการดาเนินการสง่ มอบงานให ้
แล ้วเสร็จ จานวน 2 งวด เป็ นเงิน
เป็ นไปตามงวดงานแล ้ว
4,359,892.80 บาท และวิทยาลัยฯได ้เร่ง
เงินกันของปี งบประมาณ 2562 เป็ นเงิน
ดาเนินการก่อสร ้างให ้เป็ นไปตามสัญญา
2,025,500.- (ซงึ่ แต่เดิมได ้รับจัดสรร
จ ้าง โดยผู ้รับแจ ้งว่าจะดาเนินการสง่ มอบ
งบประมาณ 2562 เป็ นเงิน 25,870,500.งานงวดที่ 3 ในวันที่ 20 มกราคม 2563
ิ ป์ ยืมเงินไป
สถาบันบัณฑิตัฒนศล
2,025,500.00
23,845,000.- ) ขณะนีก
้ ารดาเนินการก็
สร ้างดาเนินการถึงงวดที่ 2 แล ้ว และ
วิทยาลัยได ้เร่งรัดให ้ผู ้รับจ ้างดาเนินการสง่
มอบการแล ้ว

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
5.2 รายงานความคืบหน ้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณ
ราคาทีด
่ น
ิ และสงิ่ ก่อสร ้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

รายการ
วิทยาลัยช่างศิลป
ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่
อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท จานวน 1 หลัง
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ จานวน 8,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จานวน 34,400,000 บาท

2.2

ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

3
3.1

คณะศิลปวิจิตร
ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจิตร ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม จานวน 1 งาน

4
4.1

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ จานวน 11,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จานวน 46,400,000 บาท

งบประมาณ (บาท)

ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

3,595,100.00
1,387,300.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย
รอลงนาม
1,145,800.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย
รอลงนาม
1,062,000.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย
รอลงนาม
9,500,000.00
8,600,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ
ประมาณราคากลาง
จากสานักสถาปัตยกรรม

ความคืบหน้าล่าสุดสาหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

ผู้รับผิดชอบจากสานัก
สถาปัตยกรรม

ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว
ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว
ลงนามในแบบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว

รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทาประมาณ
ราคากลาง จากสานักสถาปัตยกรรมม ซึ่งได้ดาเนินงานได้ 30%
คาดว่าจะเสร็จทันเดือนมกราคม 2563
คุณธนารัตน์ สอดทรัพย์

900,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ มีการประชุมกาหนดร่างขอบเขตของงานในวันที่ 9 มกราคม
ประมาณราคากลาง จากสานักงานโยธาธิการและผัง 2563
เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อ
ประมาณราคากลางในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
7,403,000.00
7,403,000.00 ได้เอกสารประมาณราคากลางแล้วตั้งแต่วันที่ 7
ตุลาคม 2562 และแบบก่อสร้างตอนนี้เอกสารอยู่
ระหว่างทาเอกสารเสนออธิการเซ็นต์แบบปรับปรุง
ห้องบรรยายรวม

18,900,000.00
11,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคา
กลางจากสานักสถาปัตยกรรม

อยู่ระหว่างนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรรและราคา
กลางเผยแพร่ในหน่วยงานของรัฐ เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ประกอบการ ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 คาดว่าจะทารายงานขอจ้าง
และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน และการจัดทาประกาศ
พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ ในช่วงวันที่ 16 มกราคม 2563

รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม (เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโครงสร้างระบบไฟฟ้าภายในอาคาร)
คุณกิรศักดิ์ จริวัฒนศิรินนท์

รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)

ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

ความคืบหน้าล่าสุดสาหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

ผู้รับผิดชอบจากสานัก
สถาปัตยกรรม

4.2

ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

3,900,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคา
กลางจากสานักสถาปัตยกรรม

รูปแบบราคากลางรายการเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่นและได้ราคากลาง
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4.3

ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

1,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคา
กลางจากสานักสถาปัตยกรรม

รูปแบบราคากลางรายการเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่นและได้ราคากลาง
ท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ดาเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

4.4

ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี

1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคา
กลางจากสานักสถาปัตยกรรม

รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม (เนื่องจากมีการปรับรูปแบบรายการใหม่ให้มี คุณกิรศักดิ์ จริวัฒนศิรินนท์
ความพอดีกับพื้นที่ในการจัดตั้งเวที)

5
5.1

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงภูมิทศั น์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้า จานวน 1 จุด วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์
อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหม
คีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

12,598,600.00
7,755,000.00

รายการสิ่งก่อสร้างทั้ง 6 รายการ มีความพร้อมทั้ง
รูปแบบรายการและราคาประมาณการ (BOQ)
ขณะนี้วิทยาลัยได้ดาเนินการส่งราคาประมาณการ
750,000.00
ให้กับหน่วยงานของรัฐประเมินราคาท้องถิ่น อยู่
ระหว่างดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
900,000.00 ดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
1,600,000.00
993,600.00
600,000.00

รายการสิ่งก่อสร้างทั้ง 6 รายการ มีความพร้อมทั้งรูปแบบ
รายการและราคาประมาณการ (BOQ) ในส่วนของการ
ประเมินราคากลางท้องถิ่น ได้รับราคาประเมินเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการแบ่งงวดงานจากสานักสถาปัตยกรรม

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

รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

รายการ

6
6.1

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 หลัง
งบประมาณทั้งสิ้น 57,700,000 บาท จานวน 1 หลัง
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ จานวน 11,540,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จานวน 46,160,000 บาท

6.2

ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

7
7.1
7.2
9
9.1

9.2

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบตั ิการดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ)์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์
อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ (บาท)

ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

13,340,000.00
11,540,000.00 อยู่ระหว่างจัดทางานระบบไฟฟ้า (ดาเนินการแล้ว
60-70 %)
งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ดาเนินการแล้ว
95%)
(คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน ธันวาคม 2562)

1,800,000.00 อยู่ระหว่างการออกแบบเวทีกลางแจ้ง (ดาเนินการ
แล้ว 80 %)
หากดาเนินการออกแบบเสร็จจะดาเนินการจัดทา
รูปแบบรายการต่อไป
(จะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ กลางเดือน ธันวาคม
2562)
5,327,000.00
3,527,000.00
1,800,000.00

พิจารณากาหนดราคากลาง
ยังไม่ได้รับแบบแปลน

ความคืบหน้าล่าสุดสาหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

ผู้รับผิดชอบจากสานัก
สถาปัตยกรรม

อยู่ระหว่างจัดทางานระบบไฟฟ้า (ดาเนินการแล้วเสร็จ
80-85%)
งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ดาเนินการแล้ว 100%)
หากดาเนินการเสร็จทั้งงานระบบไฟฟ้าและงานสถาปัตยกรรม คุณกิรศักดิ์ จริวัฒนศิรินนท์
และวิศวกรรมแล้ว ทางสานักสถาปัตยกรรมจะเสนอรูปแบบ
รายการ เพื่อเสนอรับรองแบบและรูปแบบรายการต่อไป
(คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2563)
ดาเนินการออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างจัดทารูปแบบรายการ (70%)
คาดว่าจัดทารูปแบบรายการได้ 100% ภายใน 2 อาทิตย์
ประมาณ 24 มกราคม 2563 และจัดทาราคากลาง
(คาดว่าจะเสร็จสิ้นเดือน มกราคม 2563)

อยู่ระหว่างดาเนินการ พิจารณากาหนดราคากลาง คาดว่าจะ
ดาเนินการขั้นตอนต่อไป กลางเดือน มกราคม 2563
อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากสานักสถาปัตยกรรม

29,555,600.00
18,257,600.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น
6,500,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น

คุณกิรศักดิ์ จริวัฒนศิรินนท์

คุณนฤพร เสาวนิตย์

รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

รายการ

งบประมาณ (บาท)

ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

ความคืบหน้าล่าสุดสาหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563

9.3

สร้างห้องน้ากลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 2 หลัง

2,998,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น

9.4

ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

1,800,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการ รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น

10 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
10.1 ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง จานวน 1 แห่ง
10.2 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัด
พัทลุง

11 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
11.1 ถมปรับที่ดิน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จานวน 1 แห่ง
11.2 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.
เมือง จ.นครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
11.3

11.4

ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
11.5 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

4,559,000.00
2,759,000.00 ขณะนี้การดาเนินงานอยู่ระหว่างการจัดทาราคา
ท้องถิ่น
1,800,000.00 วิทยาลัยฯ รอรับรูปแบบรายการพร้อมรายละเอียด
TOR จากส่วนกลาง (สบศ.) เพื่อดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป
16,410,000.00
3,011,600.00 อยู่ในขั้นตอนดาเนินการทารากลางท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบจากสานัก
สถาปัตยกรรม

ขณะนี้การดาเนินงานอยู่ระหว่างการดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิ่น
รูปแบบรายการแล้วเสร็จ ขณะนี้การดาเนินการอยู่ขั้นตอน
จัดทารายละเอียด BOQ จากสานักสถาปัตยกรรม ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในวันที่ 25 มกราคม 2563 และรอดาเนินการจัดซื้อ ุคุณธนารัตน์ สอดทรัพย์
จัดจ้างตามระบบต่อไป
อยู่ในขั้นตอนจัดทาราคากลางท้องถิ่น

4,017,900.00 อยู่ในขั้นตอนดาเนินการทารากลางท้องถิ่น

อยู่ในขั้นตอนการจัดทาร่าง TOR และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกาศ e-bidding คาดว่าจะดาเนินการประกาศได้ในเดือน
มกราคม 2563

4,580,500.00 อยู่ในขั้นตอนดาเนินการทารากลางท้องถิ่น

อยู่ในขั้นตอนการจัดทาร่าง TOR และจัดเตรียมเอกสารเพื่อ
ประกาศ e-bidding คาดว่าจะดาเนินการประกาศได้ในเดือน
มกราคม 2563

3,000,000.00 อยู่ในขั้นตอนลงนามรูปแบบรายการ

อยู่ในขั้นตอนจัดทาคาสั่งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
ท้องถิ่น และดาเนินการจัดทาราคากลางท้องถิ่นต่อไป
อยู่ในขั้นตอนการจัดทารูปแบบรายการซึ่งสานักสถาปัตยกรรม
คุณปณิธาน เจริญใจ
เป็นผู้ดาเนินการ

1,800,000.00 อยูในขั้นตอนการทารูปแบบรายการ

รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่

รายการ

12 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
12.1 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.
อ่างทอง
12.2 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
13 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
13.1 ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
13.2 ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
13.3 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
14 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
14.1 ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 1 หลัง

งบประมาณ (บาท)

ข้อมูลที่หน่วยงานรายงานในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2562

4,800,000.00
3,000,000.00 อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding
คาดว่าจะดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
1,800,000.00 อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding
คาดว่าจะดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
26,800,000.00
16,000,000.00 มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว
9,000,000.00 กาลังปรับแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนาม
เรียบร้อยภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
1,800,000.00 มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุดสาหรับใช้ในการประชุม
วันที่ 18 ม.ค.2563
อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding คาดว่าจะ
ดาเนินการในช่วงเดือนมกราคม 2563
รอแบบงานก่อสร้างจากสถาปัตฯยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ผู้รับผิดชอบจากสานัก
สถาปัตยกรรม

คุณชนินทร์ ไชยศิริ

มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเรียบร้อยของแบบรูปรายการ
คาดว่าจะลงนามเรียบร้อยภายในเดือนมกราคม 2563
มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว

คุณชรินทร์ วิทยาภรณ์

16,800,000.00
15,000,000.00 อยู่ระหว่างประกาศร่างTOR เพือ่ ประชาพิจารณ์ ลงวันที่ 15 ได้ผู้รับจ้าง บริษัท สราวุธ แอนด์ สามอนงค์ พร๊อพเพอร์ตี้
พฤศจิกายน 2562 คาดว่าจะประกาศประกวดราคาฯ
จากัด วงเงิน 10,955,772.- บาท (สิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้า
ในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กาหนดวันยื่นข้อเสนอใบ พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
เสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กาหนดวันพิจารณา
ผล จานวน 5 วัน

14.2 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตาบลบ้านกล้วย อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย

1,800,000.00 อยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ที่ คาดว่าจะมีการประกาศประกวดราคาในช่วง
เดือนธันวาคม 2562

อยู่ระหว่างคานวนราคากลางจากสานักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร

15 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
15.1 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี

1,800,000.00
1,800,000.00 ขณะนี้อยู่ระหว่างสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ได้แบบรูปรายการและประมาณราคาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9
ประมาณราคาก่อสร้าง
มกราคม 63 ขณะนี้อยู่ในระหว่าง สนง.โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดจันทบุรี ประมาณราคาท้องถิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จ
และประกาศเชิญชวนได้ภายใน มกราคม 63

16 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
16.1 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

1,800,000.00
1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคา
กลางจากสานักสถาปัตยกรรม

อยู่ในช่วงจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกาศ e-bidding คาดว่าจะ
ดาเนินการในช่วงมกราคม 2563

คุณจักรพันธ์ วัชระเรืองชัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ ายในการจัด
ึ ษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศก
ึ ษาขัน
การศก
้ พืน
้ ฐาน (ข ้อมูลจากระบบ GFMIS ณ
วันที่ 10 ม.ค.2563)

้ า่ ยในการจ ัดการศก
ึ ษาตงแต่
ึ ษาขนพื
้ ฐาน
โครงการสน ับสนุนค่าใชจ
ั้
ระด ับอนุบาลจนจบการศก
ั้ น
( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ว ันที่ 10 ม.ค.2563)
หน่วยงาน/
ึ ษา
สถานศก

สบศ.

วนศ.อ่างทอง

วนศ.ลพบุร ี

วนศ.จันทบุร ี

ี า
วนศ.นครราชสม

รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

งบประมาณที่
ได้ร ับ (บาท)
7,970,350.00
1,233,000.00
1,087,890.00
1,183,715.00
1,169,950.00
242,000.00
94,510.00
196,350.00
945,380.00
205,000.00
80,120.00
166,455.00
1,467,480.00
231,000.00
93,450.00
194,205.00
777,500.00
150,000.00
57,600.00
119,650.00

ั
ื้ /สญญา
ใบสง่ ั ซอ
(บาท)

15,000.00

เบิกจ่ายสะสม
(บาท)

523,007.55
51,923.00
94,140.00
2,140.00
540,085.10
43,757.00
79,680.00
7,500.00
551,159.95
230,999.15
93,430.00
128,051.00
373,413.06
39,143.00
53,010.00
4,815.00

งบคงเหลือ
(บาท)
7,970,350.00
1,233,000.00
1,087,890.00
1,183,715.00
631,942.45
190,077.00
370.00
194,210.00
405,294.90
161,243.00
440.00
158,955.00
916,320.05
0.85
20.00
66,154.00
404,086.94
110,857.00
4,590.00
114,835.00

้ า่ ยในการจ ัดการศก
ึ ษาตงแต่
ึ ษาขนพื
้ ฐาน
โครงการสน ับสนุนค่าใชจ
ั้
ระด ับอนุบาลจนจบการศก
ั้ น
( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ว ันที่ 10 ม.ค.2563)
หน่วยงาน/
ึ ษา
สถานศก

วนศ.ร ้อยเอ็ด

ิ ธุ์
วนศ.กาฬสน

ี งใหม่
วนศ.เชย

วนศ.สุโขทัย

วนศ.สุพรรณบุร ี

รายการ
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

งบประมาณที่
ได้ร ับ (บาท)
1,310,050.00
268,000.00
107,630.00
223,660.00
1,171,150.00
264,000.00
88,650.00
183,920.00
1,402,500.00
245,000.00
107,590.00
223,735.00
1,252,320.00
226,000.00
93,140.00
193,590.00
1,284,000.00
240,000.00
105,600.00
219,600.00

ั
ื้ /สญญา
ใบสง่ ั ซอ
(บาท)

เบิกจ่ายสะสม
(บาท)
583,091.55
268,000.00
87,170.00
68,000.00
541,282.02
263,918.00
82,450.00
180,905.00
706,538.05

9,600.00

26,750.00

99,150.00
14,800.00
769,201.59
112,224.00
91,000.00
154,099.00
591,196.91
239,999.00
102,100.00
45,193.19

งบคงเหลือ
(บาท)
726,958.45
0.00
20,460.00
155,660.00
629,867.98
82.00
6,200.00
3,015.00
695,961.95
245,000.00
8,440.00
199,335.00
483,118.41
113,776.00
2,140.00
39,491.00
666,053.09
1.00
3,500.00
174,406.81

้ า่ ยในการจ ัดการศก
ึ ษาตงแต่
ึ ษาขนพื
้ ฐาน
โครงการสน ับสนุนค่าใชจ
ั้
ระด ับอนุบาลจนจบการศก
ั้ น
( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ว ันที่ 10 ม.ค.2563)
หน่วยงาน/
ึ ษา
สถานศก

รายการ

ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
วชศ.สุพรรณบุร ี
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
วนศ.นครศรีธรรมราช
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
วชศ.นครศรีธรรมราช
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
วนศ.พัทลุง
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
วนศ.
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน

งบประมาณที่
ได้ร ับ (บาท)
749,000.00
110,000.00
25,300.00
52,250.00
1,724,520.00
190,000.00
85,910.00
178,690.00
1,081,800.00
78,000.00
17,940.00
37,050.00
1,760,950.00
281,000.00
127,630.00
265,475.00
3,206,050.00
523,000.00
296,060.00
616,705.00

ั
ื้ /สญญา
ใบสง่ ั ซอ
(บาท)
34,200.00

เบิกจ่ายสะสม
(บาท)
311,300.42
64,469.00
25,300.00
573,802.33
8,032.50
85,680.00
65,650.00
332,386.25
37,102.40
16,330.00
23,000.00
664,133.00
176,930.00
126,330.00

869,972.10

30,506.40

1,447,090.47
90,480.00
292,830.00
169,631.99

งบคงเหลือ
(บาท)
403,499.58
45,531.00
0.00
52,250.00
1,150,717.67
181,967.50
230.00
113,040.00
749,413.75
40,897.60
1,610.00
14,050.00
1,096,817.00
104,070.00
1,300.00
265,475.00
888,987.43
432,520.00
3,230.00
416,566.61

้ า่ ยในการจ ัดการศก
ึ ษาตงแต่
ึ ษาขนพื
้ ฐาน
โครงการสน ับสนุนค่าใชจ
ั้
ระด ับอนุบาลจนจบการศก
ั้ น
( ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ ว ันที่ 10 ม.ค.2563)
หน่วยงาน/
ึ ษา
สถานศก

วชศ.

รายการ

งบประมาณที่
ได้ร ับ (บาท)

ั
ื้ /สญญา
ใบสง่ ั ซอ
(บาท)

เบิกจ่ายสะสม
(บาท)

งบคงเหลือ
(บาท)

1,410,600.00
426,000.00
97,980.00
202,350.00

31,433.95

867,769.81
53,872.45
45,995.00
4,700.00

511,396.24
372,127.55
51,985.00
197,650.00

28,683,600.00

977,356.05

9,375,458.06

18,330,785.89

ื เรียน
ค่าหน ังสอ

4,912,000.00

0.00

1,680,849.50

3,231,150.50

ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,567,000.00

0.00

1,374,595.00

1,192,405.00

ค่ากิจกรรมพ ัฒนาผูเ้ รียน

4,257,400.00

40,106.40

868,485.18

3,348,808.42

ค่าจัดการเรียนการสอน
ื เรียน
ค่าหนังสอ
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน
ค่าจ ัดการเรียนการสอน

รวม

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
5.4 ติด ตามผลการเบิก จ่ า ยค่า สาธารณู ป โภคประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563

ติดตามการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน

งบอุดหนุน
(จัดสรร
เพิ่ม)

เงินรายได้ ที่
สภาอนุมัติ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62-ม.ค.
63

คงเหลือรวม
(บาท)

1,900,000.0
สำนักงำน
0
อธิกำรบดี
6,000.00
คณะ
ศิลปศึกษำ
คณะศิลปนำฎ 6,000.00
ดุริยำงค์
6,000.00
คณะศิลป
วิจิตร
วิ ท ยำลั ย นำฎ 293,160.00 925,815.00
ศิลป
วิทยำลัยนำฎ 100,900.00 355,950.00
ศิลปเชียงใหม่

-

604,912.00

2,504,912

1,593,049.47

911,862.53

-

753,600.00

759,600.00

144,621.95

614,978.05

-

299,155.00

305,155.00

35,711.64

269,443.36

-

162,197.50

168,197.50

7,556.80

160,640.70

-

1,048,051.00

2,267,026

726,047.95

1,540,978.05

-

188,345.00

645,195.00

206,361.92

438,833.08

วิทยำลัยนำฎ
108,570.00
ศิลป
นครศรีธรรมรำช
วิทยำลัยนำฎ 111,600.00

282,225.00

-

159,000.00

549,795.00

134,001.84

256,793.16

322,185.00

-

166,138.00

599,923.00

104,345.77

173,392.00

158,240.00

313,080.00

-

332,615.00

803,935.00

530,230.89

273,704.11

143,120.00

315,345.00

-

1,030,392.00

400,125.69

1,089,021.31

126,740.00

364,215.00

-

400,000.00

1,489,187.0
0
890,955.00

211,559.90

679,395.10

143,120.00

273,075.00

-

654,000.00

325,622.90

744,572.10

195,300.00

418,830.00

-

784,000.00

644,371.60

753,758.40

109,300.00

349,200.00

-

398,835.00

1,070,195.0
0
1,398,130.0
0
857,335.00

242,831.00

614,504.00

ศิลปอ่ำงทอง
วิทยำลัยนำฎ
ศิลปสุโขทัย
วิทยำลัยนำฎ
ศิลปกำฬสินธุ์
วิทยำลัยนำฎ
ศิลปร้อยเอ็ด
วิทยำลัยนำฎ
ศิลปลพบุรี
วิทยำลัยนำฎ
ศิลปพัทลุง
วิทยำลัยนำฎ
ศิลปสุพรรณบุรี

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
หน่วยงาน

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน

งบอุดหนุน
(จัดสรร
เพิ่ม)

เงินรายได้ ที่
สภาอนุมัติ

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62-ม.ค.
63

คงเหลือรวม
(บาท)

วิทยำลัยนำฎ
ศิลป
นครรำชสีมำ

109,300.00

197,250.00

-

300,000.00

705,450.00

296,110.00

409,340.00

วิทยำลัยช่ำง
ศิลป
วิทยำลัยช่ำง
ศิลป
สุพรรณบุรี

228,790.00

396,180.00

-

61,665.00

686,635.00

513,896.74

172,738.26

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ
่ งเพือ
่ พิจารณา
5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได ้ประจาเดือน มกราคม 2563

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูล ณ มกรำคม 2563
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงำน

สานักงานอธิการบดี


กรอบวงเงิน
ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)


ผลการจัดเก็บรายได้

12,098,250.00

1,598,977.52


ผลต่าง
มากกว่า/น้อยกว่า
(2-1=3)
-10,499,272.48


จัดเก็บได้ร้อยละ (%)
(2/1)*100 = 4

13.22


ผลการเบิกจ่าย (บาท)

1,820,482.98


คิดเป็นร้อยละ (%)
(5/1)*100 = 6

15.05


งบประมาณคงเหลือ (บาท)
(1-5=7)


คิดเป็นร้อยละ
7/1)*100 = 8

หมำยเหตุ

ผลการจัดเก็บน้อยกว่าผลการเบิกจ่าย

10,277,767.02

84.95

คณะฯ นาส่งค่าลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 เทอม
86.04 1 และ2 เรียบร้อยแล้ว รอฝ่ายการเงิน สบศ.
ตรวจสอบและนาเงินฝากคลังให้

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

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

นาส่งค่าลงทะเบียนปีการศึกษา 2562 เทอม 1
83.70 และ 2 เรียบร้อยแล้ว รอฝ่ายการเงิน สบศ.
ตรวจสอบและนาเงินฝากคลังให้

13 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

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

64,142,335.41

29.35

12,704,428.47

13.99

78,079,836.53

86.01

รวมทั้งสิ้น

90,784,265.00

26,641,929.59 -

จากตรางดังกล่าวข้างต้น พบว่า 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 ได้ทั้งสิ้น 26,641,929.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.35
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 ทั้งสิ้น 12,704,428.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.99

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ส่วนราชการ / หน่วยงาน สานักงานอธิการบดี ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

8(2)

8(7)

10,079,100.00

600,000.00

938,900.00

107,875.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

1,214,150.00
-

205,000.00

12,098,250.00

552,202.52

1,598,977.52

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

10,499,272.48

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

1,560,000

6,878,720

1,787,880

240,843

725,895

9,633,338

-

รวมงบประมาณเงินรายได้

1,560,000

6,878,720

1,787,880

240,843

725,895

9,633,338

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม

330,000.00

389,980.00

601,140.00

50,000.00

449,362.98

1,490,482.98

-

1,230,000

6,488,740

1,186,740

190,843.00

276,532.02

8,142,855

-

300,000

604,912

12,098,250

300,000

604,912

12,098,250

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

-

-

1,820,482.98
300,000

604,912

10,277,767.02

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 -ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

1,560,000

330,000.00

#DIV/0!

330,000.00

#DIV/0!

-

330,000.00

งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

9,633,338

1,490,482.98

#DIV/0!

1,490,482.98

#DIV/0!

-

1,490,482.98

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......
2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย

604,912

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

-

1,820,482.98

กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

-

300,000

12,098,250

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

#DIV/0!

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

รวม

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

#DIV/0!

1,820,482.98

#DIV/0!

-

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

1,820,482.98

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปศึกษา ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

14,577,000.00

รับจริงสะสม

8(7)

-

495,000.00

215,500.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

15,072,000

-

224,025.00

8,525.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

14,847,975.00

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

รวม

385,200.00

1,959,200.00

10,849,340.00

894,660.00

753,600.00

14,456,800

220,000.00

385,200

1,959,200

10,849,340

894,660

753,600

14,456,800

220,000

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

260,010

1,890,200

9,516,374

732,225.95

418,123.65

12,556,923

141,355.00

141,355.00

-

งบอุดหนุน

220,000.00

10,000.00

220,000

10,000

งบสารองจ่าย

รวม
15,072,000

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

-

15,072,000
2,103,711.80

10,000

-

12,968,288.20

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
งบรายจ่าย : งบลงทุน
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อเทียบ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
กับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

125,190

125,190.00

14,456,800

2,000,000

1,899,876.80

94.99% -

100,123.20

-5.01%

100,123.20

220,000

80,000

78,645.00

98.31% -

1,355.00

-1.69%

1,355.00

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

10,000

10,000

0.00% -

10,000.00

-100.00%

10,000.00

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

15,072,000

#DIV/0!
2,215,190

2,103,711.80

94.97% -

-

111,478.20

0.00%

#DIV/0!
-5.03%

-

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

385,200

-

100.00%

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

-

กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

111,478.20

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน อโนชา
จบกลศึก

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ข้อมูล เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

4,447,850.00

-

8(7)
135,250.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

4,583,100

-

1,104,725.00

1,104,725.00
ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม

3,478,375.00
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

878,000.00

2,779,550.00

158,085.00

299,155.00

4,114,790

878,000

2,779,550

158,085

299,155

4,114,790

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

-

10,000.00

458,310.00

4,583,100

10,000

458,310

4,583,100

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม

445,876.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

878,000

2,333,674

158,085.00

299,155.00

-

-

-

445,876.00

-

3,668,914

-

445,876.00
10,000

458,310

4,137,224.00

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
งบรายจ่าย : งบลงทุน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
(บาท)
(ร้อยละ)

4,114,790

530,450

445,876.00

-

84.06% -

84,574.00

-15.94%

84,574.00

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......
2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย

458,310

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

530,450

445,876.00

กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

-

10,000

4,583,100

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

#DIV/0!

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

รวม

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

84.06% -

84,574.00

-15.94%

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

84,574.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน คณะศิลปวิจิตร ข้อมูล ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

3,126,100.00

-

1,467,080.00

14,905.00

8(7)
117,850.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

3,243,950

-

1,507,485.00

25,500.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

1,736,465.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

812,665

1,913,325

183,565

162,197.50

3,071,752.50

812,665

1,913,325

183,565

162,197.50

3,071,752.50

105,450

353,790.08

46,687.61

5,556.80

511,484.49

-

707,215

1,559,535

136,877.39

156,640.70

2,560,268

-

-

-

10,000.00

162,197.50

3,243,950

10,000

162,198

3,243,950

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

-

-

-

511,484.49
10,000

162,198

2,732,465.51

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน
งบรายจ่าย : งบลงทุน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

3,071,753

656,280

511,484.49

77.94% -

-

144,795.51

-22.06%

-

144,795.51

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย

162,198

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

656,280

511,484.49

77.94% -

144,795.51

-22.06%

กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้
1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

10,000

3,243,950

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

-

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

รวม

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

144,795.51

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลป ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2562
9 (1)

9 (2)

9 (7)

2,816,900.00

-

4,194,258.00

-

99,125.00
-

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

9 (11)
4,085,000.00

7,001,025

303,780.00

4,498,038.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,502,987.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

224,700.00

279,800.00

4,394,362.00

704,061.00

1,048,051.00

6,426,274.00

224,700

279,800

4,394,362

704,061

1,048,051

6,426,274

750.00

1,533,781.13

13,502.51

170,867.68

1,718,901.32

-

279,050.00

2,860,580.87

690,558.49

877,183.32

4,707,372.68

-

-

-

350,051.00

7,001,025

350,051

7,001,025

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายจริงสะสม

-

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

224,700.00

-

-

-

-

-

350,051.00

1,718,901.32
5,282,123.68

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค. 62 - ธ.ค. 62
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

224,700

-

-

6,426,274

2,610,650.00

1,718,901.32

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)
#DIV/0!
65.84% -

891,748.68

#DIV/0!
-34.16%

224,700.00
4,707,372.68

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

-

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

-

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

350,051

-

7,001,025

2,610,650.00

1,718,901.32

65.84% -

891,748.68

-34.16%

350,051.00

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

5,282,123.68

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

3,512,900.00

รับจริงสะสม

-

1,382,800.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(7)

8(10)

149,500.00

104,500.00

3,766,900.00

63,394.00

35,410.00

1,481,604.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,285,296.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

547,000.00

1,898,400.00

944,810.00

188,345.00

3,578,555

547,000

1,898,400

944,810

188,345

3,578,555

37,258.00

166,687.57

1,861,142

778,122.43

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

-

188,345.00

3,766,900

188,345

3,766,900

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

547,000

188,345.00

-

-

-

203,945.57

-

3,374,609

-

-

203,945.57
-

188,345

3,562,954.43

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเมื่อ
เทียบกับแผน

3,578,555

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
(บาท)
(ร้อยละ)
-

494,220

203,945.57

41.27%

290,274.43

58.73%

3,374,609.43

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

188,345
3,766,900

494,220

203,945.57

41.27% -

290,274.43

-58.73%

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

3,562,954.43

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

ภูพิชชา หอมชื่นใจ

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(2)

8(7)

8(10)

2,910,100.00

158,000.00

103,700.00

8,400.00

3,180,200

1,366,275.00

12,450.00

8,154.00

3,880.00

1,390,759.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบบุคลากร

ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

1,789,441.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

118,700.00

2,195,400.00

389,100.00

159,000.00

2,862,200

118,700

2,195,400

389,100

159,000

2,862,200

7,200.00

218,279.00

50,430.00

111,500

1,977,121

338,670.00

งบอุดหนุน

รวม

-

งบสารองจ่าย

-

รวม

318,000.00

3,180,200

318,000

3,180,200

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

159,000.00

-

-

-

275,909.00

-

2,586,291

-

-

275,909.00
-

318,000

2,904,291.00

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

2,862,200

2,862,200

395,588.00

13.82% -

2,466,612.00

-86.18%

2,466,612.00

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

รวม
กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

318,000
3,180,200

2,862,200

395,588.00

13.82% -

2,466,612.00

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

-

งบรายจ่าย : งบลงทุน

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

-86.18%

2,466,612.00

/

กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้
1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

/
2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก ...
โครงการมีการปรับแผนเนื่องจากวิทยากรติดภาระ.....

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

ผู้รายงาน สุจิตตรา มินา

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

8(10)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

3,134,300.00

24,000.00

133,250.00

31,200.00

3,322,750

697,800.00

17,600.00

16,600.00

5,058.00

737,058.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,585,692.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

1,143,600.00

408,500.00

939,990.00

498,385.00

166,137.50

2,013,012.50

1,143,600

408,500

939,990

498,385

166,138

2,013,013

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

-

166,137.50

3,322,750

166,138

3,322,750

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายจริงสะสม

263,200.00

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

880,400.00

403,560.56
408,500.00

536,429.44

51,004.00

73,164.25

447,381.00

92,973.25

-

-

-

527,728.81

-

1,485,283.69

-

-

790,928.81
-

166,138

2,531,821.19

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

1,143,600

งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

2,013,013

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
263,200.00

2,013,013

527,728.81

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
(บาท)
(ร้อยละ)

#DIV/0!
26.22% -

263,200.00
1,485,284.19

#DIV/0!
-73.78%

-

263,200.00
1,485,284.19

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

166,138
3,322,750

2,013,013

790,928.81

39.29% -

1,222,084.19

-60.71%

3. อื่น ๆ เงินกันค่าตาข่าย 360,000

1,222,084.19

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน ...วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด....... ข้อมูล เดือน …ธันวาคม...... พ.ศ. ..2562..
รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552

รายได้ (ประเภทรายได้ที่ตอ้ งจัดทา
งบประมาณ)

8(1)

1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

8(2)

8(7)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

5,606,150

594,000

237,200

44,000

6,481,350

162,275.00

116,550.00

8,401.00

8,547.00

295,773.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จา่ ย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

6,185,577.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

-

-

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

2,386,080

1,070,000

1,347,202

954,000

400,000

3,771,202

-

รวมงบประมาณเงินรายได้

2,386,080

1,070,000

1,347,202

954,000

400,000

3,771,202

ค่าใช้จา่ ยจริงสะสม

505,765.34

418,453.81

80,175.30

52,127.83

550,756.94

-

928,748

873,824.70

347,872.17

3,220,445

-

324,068

6,481,350

324,068

6,481,350

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

1,880,315

1,070,000

-

-

-

-

1,056,522.28
-

324,068

5,424,827.72

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ตั้งแต่วันที…่ ตุลาคม 2562.......ถึง....ธันวาคม 2562..............
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบประมาณที่ได้รบั
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน
เบิกจ่ายเมื่อ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

2,386,080

596,520

505,765.34

84.79% -

90,754.66

-15.21%

90,754.66

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน

งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

3,771,202

642,576

550,756.94

85.71% -

91,819.06

-14.29%

91,819.06

กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

324,068
6,481,350

1,239,096

1,056,522.28

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)…ยังไม่มีการดาเนินการจัดทาโครงการตามแผนงานและโครงการ........

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

85.27% -

182,573.72

-14.73%

3. อืน่ ๆ .........(อธิบาย)...................

182,573.72
นางสาวชลชนก เหล่ามาลา
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ข้อมูล เดือน 13 มกราคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

3,053,800.00

1,040,000.00

154,500.00

84,000.00

4,332,300.00

1,325,550.00

108,000.00

42,214.00

20,065.25

1,495,829.25

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,836,470.75

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

972,000.00

511,400.00

1,451,000.00

848,670.00

332,615.00

3,143,685.00

972,000.00

511,400.00

1,451,000.00

848,670.00

332,615.00

3,143,685.00

30,000.00

285,689.78

111,534.00

57,423.70

484,647.48

481,400.00

1,165,310.22

737,136.00

275,191.30

2,659,037.52

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

-

216,615.00

4,332,300.00

216,615.00

4,332,300.00

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

972,000.00

-

-

-

-

484,647.48
-

216,615

3,847,652.52

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - 13 ม.ค.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

972,000.00

216,000.00

งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

3,143,685.00

1,379,185.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
484,647.48

0.00% -

216,000.00

-100.00%

972,000.00

35.14% -

894,537.52

-64.86%

2,659,037.52

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้
1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

216,615.00
4,332,300.00

ร้อยละการ
เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อเทียบ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
กับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

1,595,185.00

484,647.48

#DIV/0!

-

#DIV/0!

#DIV/0!

-

#DIV/0!

35.14% -

894,537.52

-64.86%

216,615.00

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................
3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

3,847,652.52

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน นาย
ปราโมช ศรศรี

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ข้อมูล วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(2)

8(7)

8(10)

5,831,680.00

828,600.00

226,850.00

6,887,130

2,154,891.00

164,579.00

46,000.00

2,365,470.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

4,521,660.00

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

191,300.00

4,370,997.00

941,150.00

1,039,327.00

6,542,774

191,300

4,370,997

941,150

1,039,327

6,542,774

11,075.00

743,124.70

178,656.21

90,735.42

1,023,591.33

-

180,225

3,627,872

762,493.79

948,591.58

5,519,183

-

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

-

344,356.00

6,887,130

344,356

6,887,130

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

-

-

-

-

1,023,591.33
-

344,356

5,863,538.67

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

6,542,774

1,721,782

1,023,591.33

59.45% -

698,190.67

-40.55%

698,190.67

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

344,356
6,887,130

1,721,782

1,023,591.33

59.45% -

698,190.67

-40.55%

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

698,190.67

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

นางรุ่งนภา อาจแก้ว

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(2)

8(7)

8(10)

2,917,600.00

773,000.00

114,300.00

3,804,900

1,302,280.00

297,700.00

73,870.00

1,673,850.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,131,050.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

420,000.00

258,000.00

2,114,565.00

249,000.00

502,490.00

3,124,055

70,600.00

420,000

258,000

2,114,565

249,000

502,490

3,124,055

70,600

20,790.00

183,193.00

31,850.55

14,852.24

250,685.79

66,636.80

66,636.80

237,210

1,931,372

217,149.45

487,637.76

2,873,369

3,963.20

3,963.20

-

งบสารองจ่าย

รวม

รวม
70,600.00

190,245.00

3,804,900

190,245

3,804,900

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้
ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

420,000

-

70,600

-

317,322.59
-

190,245

3,487,577.41

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

งบรายจ่าย : งบบุคลากร

420,000

420,000

งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

3,124,055

3,124,055

70,600

70,600

งบรายจ่าย : งบลงทุน
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)
-

0.00% -

420,000.00

-100.00%

420,000.00

250,685.79

8.02% -

2,873,369.21

-91.98%

2,873,369.21

66,636.00

94.39% -

3,964.00

-5.61%

3,964.00

190,245
3,804,900

3,614,655

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
ร้อยละการเบิกจ่าย
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เมื่อเทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

317,321.79

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

8.78% -

3,297,333.21

-91.22%

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้
1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......
2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................
3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

3,297,333.21

ผู้รายงาน

นางศิราวินท์ โพธิจันทร์

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

3,355,500.00

1,555,365.00

125,775.00

1,464,100.00

646,883.22

39,500.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

5,040,000

3,360.00

2,150,483.22

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน
447,750.00

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,889,516.78

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

2,524,668.00

1,031,582.00

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)

784,000.00

9,180.00

รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)
หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
มี)**

ค่าสาธารณูปโภค

-

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

4,788,000

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

252,000.00

-

9,180.00

5,040,000
9,180.00

447,750

2,524,668

1,040,762

784,000

4,797,180

-

-

-

32,600.00

242,002.00

80,791.00

410,431.60

765,824.60

-

415,150

2,282,666

959,971.00

373,568.40

4,031,355

-

-

252,000

5,049,180
765,824.60

-

252,000

4,283,355.40

(ถ้า

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
3

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการเบิกจ่าย
เมื่อเทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
(บาท)
(ร้อยละ)

-

งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

4,797,180

1,220,689

765,824.60

62.74% -

454,864.40

-37.26%

454,864.40

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

252,000

63,000

5,049,180

1,283,689

765,824.60

0.00% -

63,000.00

-100.00%

63,000.00

59.66% -

517,864.40

-40.34%

517,864.40

 3. อื่น ๆ การดาเนินกิจกรรม/โครงการเป็นไปตามแผน แต่ยอดผลการเบิกจ่าย
ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหลักฐานเบิกจ่ายจากการเงิน

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

นางสาวศรีสุดา หนูพินิตร์

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

8(10)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

2,669,400.00

1,131,900.00

101,900.00

73,500.00

3,976,700

1,280,400.00

490,000.00

28,000.00

20,245.40

1,818,645.40

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

2,158,054.60

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

44,900.00

2,981,200.00

352,930.00

398,835.00

3,777,865

44,900

2,981,200

352,930

398,835

3,777,865

331,562.67

352,930.00

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

-

-

198,835.00

3,976,700

198,835

3,976,700

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

44,900

2,649,637.33

-

398,835.00

-

-

-

331,562.67

-

3,446,302.33

-

-

331,562.67
-

198,835

3,645,137.33

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ธ.ค.62
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเมื่อ
เทียบกับแผน

เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
(บาท)
(ร้อยละ)

3,777,865

1,076,300.00

331,562.67

30.81% -

744,737.33

-69.19%

3,446,302.33

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

-

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

-

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

-

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม
กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174

198,835
3,976,700

1,076,300

331,562.67

30.81% -

744,737.33

-69.19%

3,645,137.33

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ข้อมูล เดือน พศจิกายน พ.ศ. 2563
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

2,436,510.00

312,000.00

99,350.00

2,847,860

76,765.00

263,790.00

862,140.00

1,202,695.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

1,645,165.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

161,500.00

1,907,800.00

336,160.00

300,000.00

2,705,460

161,500

1,907,800

336,160

300,000

2,705,460

6,000.00

329,902.85

14,795.00

9,262.06

359,959.91

-

155,500

1,577,897

321,365.00

290,737.94

2,345,500

-

-

-

142,400.00

2,847,860

142,400

2,847,860

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

-

-

-

-

359,959.91
-

142,400

2,487,900.09

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

2,705,460

ร้อยละการ เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)
#DIV/0!

757,000

359,959.91

47.55% -

397,040.09

#DIV/0!
-52.45%

397,040.09

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

142,400
2,847,860

757,000

359,959.91

47.55% -

397,040.09

-52.45%

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

397,040.09

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

นางปวีร์ วชิรมโนสุข

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลป ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

1,177,200.00

4,800.00

20,200.00

96,000.00

1,298,200.00

1,258,900.00

1,800.00

500.00

27,196.00

1,288,396.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

ค่าใช้สอย

67,200.00

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

9,804.00

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม
-

986,860.00
-

67,200.00
-

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

ค่าวัสดุ

986,860.00
217,652.45

67,200.00

769,207.55

ค่าสาธารณูปโภค

117,565.00
117,565.00
117,565.00

61,665.00
-

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

1,233,290
-

-

งบอุดหนุน

-

61,665.00

1,233,290.00

-

51,924.06

269,576.51

-

9,740.94

963,713.49

-

-

-

งบสารองจ่าย

รวม

รวม
64,910.00

-

-

-

-

-

-

-

-

1,298,200.00

64,910.00

1,298,200.00

64,910.00

269,576.51
1,028,623.49

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค. 62 - ธ.ค. 62
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

1,233,290.00

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

-

-

282,600.00

269,576.51

ร้อยละการ เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)
95.39% -

13,023.49

-4.61%

13,023.49

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

-

-

-

-

-

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก .........
(อธิบาย)..................

64,910.00

-

-

-

-

-

-

1,298,200.00

282,600.00

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

269,576.51

95.39% -

13,023.49

-4.61%

3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

13,023.49

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ต้องจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

338,300.00

รับจริงสะสม

8(7)

9,000.00

77,000.00

-

-

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม

8(10)

-

135,000.00

482,300

22,500.00

99,500.00

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

382,800.00

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

งบอุดหนุน

งบสารองจ่าย

รวม

รวม

25,200.00

241,000.00

140,870.00

51,115.00

458,185

25,200

241,000

140,870

51,115

458,185

29,565.00

14,950.00

7,490.00

52,005.00

-

211,435

125,920.00

43,625.00

406,180

-

-

-

24,115.00

482,300

24,115

482,300

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จ่ายจริงสะสม

-

งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

25,200

-

-

-

-

52,005.00
-

24,115

430,295.00

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

458,185

ร้อยละการ
เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน งบประมาณคงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่ายเมื่อเทียบ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
กับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)
#DIV/0!

458,185

52,005.00

11.35% -

406,180.00

#DIV/0!
-88.65%

406,180.00

งบรายจ่าย : งบลงทุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

24,115
482,300

458,185

52,005.00

11.35% -

406,180.00

-88.65%

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้
1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......
2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก
ระยะยเวลาดาเนินงานมีอยูจ่ ากัด
3. อื่น ๆ .........(อธิบาย)...................

406,180.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

นางสาวนุชนาฏ อ้นรักดี

แบบรายงานการรับจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนราชการ / หน่วยงาน วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ข้อมูล เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562
รายได้ (ประเภทรายได้ที่ตอ้ งจัดทา
งบประมาณ)
1 ประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับจริงสะสม

รายได้ตามข้อบังครับสถาบันฯ ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ฯ พ.ศ.2552
8(1)

8(2)

8(7)

8(10)
-

92,600.00

213,000.00

-

30,500.00

55,714.00

1,600.00

หมายเหตุ / ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน (ถ้ามี)**
รวม
305,600
89,393.20

1,579.20

ผลต่างสะสมระหว่างยอดประมาณการ กับรับจริงสะสม
งบดาเนินงาน

ค่าใช้จา่ ย

งบลงทุน

งบบุคลากร
ค่าตอบแทน

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันอุนมัติ

2

216,207

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

งบอุดหนุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง

รวม

9,200.00

181,740.00

43,900.00

55,480.00

290,320

-

-

-

9,200

181,740

43,900

55,480

290,320

-

-

-

32,000.00

2,000.00

149,740

41,900

งบสารองจ่าย

รวม

15,280.00

305,600

15,280

305,600

งบประมาณเงินรายได้ที่สภาฯอนุมัติเพิ่ม / ลด
ระหว่างปี (ถ้ามี)
รวมงบประมาณเงินรายได้

-

ค่าใช้จา่ ยจริงสะสม
งบประมาณเงินรายได้คงเหลือ (วงเงินคงเหลือ)

-

9,200

55,480

-

34,000.00

-

256,320

-

34,000.00
-

15,280

271,600

หมายเหตุ / ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
(ถ้ามี)**

ผลการเบิกจ่าย
ต.ค.62 - ก.ย.63
ประเภทงบรายจ่าย

3

งบรายจ่าย : งบบุคลากร
งบรายจ่าย : งบดาเนินงาน

งบประมาณที่ได้รบั
อนุมัติทั้งสิ้น
(บาท)

แผนการเบิกจ่าย
(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
(บาท)

-

#DIV/0!

290,320

งบรายจ่าย : งบลงทุน

34,000.00

-

งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่าย : งบสารองจ่าย
รวม

ร้อยละการ เปรียบเทียบกับ แผน เปรียบเทียบกับแผน
เบิกจ่ายเมื่อ มากกว่า / น้อยกว่า มากกว่า / น้อยกว่า
เทียบกับแผน
(บาท)
(ร้อยละ)

15,280
305,600

-

34,000.00

#DIV/0!

34,000.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

#DIV/0!
#DIV/0!

-

34,000.00

ปัญหา / อุปสรรค**
(ทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง แล้ว อธิบายเหตุผลความจาเป็น)

กรณีมีผลการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน
กรณีมีผลการเบิกจ่าย มากกว่า / น้อยกว่า แผนการใช้จ่าย เนื่องจาก สาเหตุดังนี้

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

1.มีการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจาก..........(อธิบาย)......

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

2 ไม่สามารถดาเนินการจัด กิจกรรม/โครงการ ได้ตามแผน เนื่องจาก

#DIV/0!

-

#DIV/0!

-

3. อืน่ ๆ .........(อธิบาย)...................

#DIV/0!

34,000.00

#DIV/0!

-

34,000.00

กองนโยบายและแผน โทร.02 4822174
ผู้รายงาน

นางสาวบุญเรือน จันทร์แก้ว

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
้
6.1 ซักซอมความเข
้าใจการบริงานงบประมาณเงินรายได ้ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2563

