
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
คร้ังที่ 10/๒๕62 

ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองเพื่อทราบ  
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 
- ไม่ม ี–  

1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ  
- ไม่ม ี–  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2562  
รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ์ครั้งท่ี 8/2562 วันท่ี 25 สิงหาคม 2562  

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม  
รายงานการติดตามการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม 

เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 8/2562  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ  
4.1 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
4.2 สรุปล าดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
4.3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
4.4 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคงบประมาณ  พ.ศ.2562  
4.5 แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 
4.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อพิจารณา  
- ไม่ม ี-  

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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การประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 10/๒๕62  

ในวันอังคารท่ี 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.  
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
  

1.1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
                   มติท่ีประชุม  ......................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 
1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ  

 มติท่ีประชุม..........................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 9/2562 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 6/2562 
 ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทําสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจ าย  สถาบันบัณ ฑิต พัฒน ศิลป  ครั้ ง ท่ี  9/25๖2 วั น ท่ี  13 กันยายน  2562  
ณ วิทยาลัยนาฎศิลป ตามรายละเอียดดังแนบ 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ …. 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการดําเนินงานจากมติท่ีประชุม 

 รายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการ กํากับ 
ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งท่ี 9/2562 
 

ภารกิจ/รายละเอียดท่ี
มอบหมาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ความคืบหนา 

การดําเนินการ 

ดําเนินการแลว 

อยูระหวาง 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง
เพ่ือพิจารณา 
 5.3  สรุปผลการเบิกจาย
งบอุดหนุนและงบรายจายอ่ืน 

 
 
1. หนวยงานในสังกัดทุกแหง  
2. กองนโยบายและแผน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
มอบหมายใหหนวยงานในสังกัดสรุปผลการ
เบิกจายงบประมาณงบเงินอุดหนุนและงบ
รายจายอ่ืนของหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรทุก
รายการ และแจงยืนยันยอดคงเหลือ มายังกอง
นโยบายและแผน ท้ังในรูปแบบเอกสารและ
รูปแบบไฟล ทาง email : 
efficiency.plan@bpi.mail.go.th ภายในวันท่ี 
17 กันยายน2562 เพ่ือดําเนินการรวบรวม
เสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือ
พิจารณา 
5.4 ติดตามผลการเบิกจาย 
คาสาธารณูปโภคประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
1. หนวยงานในสังกัดทุกแหง 
2. กองนโยบายและแผน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ใหหนวยงานสํารวจวงเงินคาสาธารณูปโภค ของ
หนวยงาน และหน้ีคาสาธารณูปโภคท่ีคางชําระ 
หรืออาจเกิดข้ึนในเดือนกันยายน หากมีการ
เรียกเก็บหน้ีคาสาธารณูปโภคภายในเดือน
กันยายน 2562 และมีงบประมาณไมเพียงพอ 
ใหเรงขอรับการจัดสรรงบประมาณคา
สาธารณูปโภค ไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
เพ่ือจัดสรรวงเงินไปชําระหน้ีคาสาธารณูปโภค
ใหเรียบรอยภายใน วันท่ี 2 กันยายน 2562 
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มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ …. 
............................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอในท่ีประชุมทราบ 

4.1  สรุปภาพรวมการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2562) 
  ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการ
เบิกจายงบประมาณ ท้ังสิ้น 1,220,779,500 บาท (หนึ่งพันสองรอยยี่สิบลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหา
รอยบาทถวน) คิดเปน รอยละ 88.50 โดยมีผลเบิกจายท่ีสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. เปรียบเทียบกับเปาหมายการเบิกจายงบประมาณเปนรายไตรมาสและมาตรการดาน
การงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทท่ีกําหนดไว ในไตรมาสท่ี 4 ใหเบิกจายรอยละ 
100 พบวาต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 11.50  
  2. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจายงบประมาณ ป 2561 ท่ีมีผลเบิกจายในภาพรวม รอยละ 
87.26 พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลเบิกจายงบประมาณสูงข้ึนกวาป 2561 ในภาพรวม รอยละ 1.24  
  3. เปรียบเทียบผลการเบิกจาย ปงบประมาณ 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ.261 ตามวงเงินท่ี
เบิกจายได พบวา  
  -  งบบุคลากร มีผลเบิกจายสูงข้ึน รอยละ 1.53 
  -  งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสูงข้ึน รอยละ 68.15  
  -  งบลงทุน มีผลเบิกจายสูงข้ึน รอยละ 34.64 
     - คาครุภัณฑ มีผลเบิกจายสูงข้ึน รอยละ 85.84 
     - คาท่ีดินและสิ่งกอสราง มีผลเบิกจายสูงข้ึน รอยละ 10.57  
  -  งบเงินอุดหนุน มีผลเบิกจายสูงข้ึน รอยละ 9.80 
  -  งบรายจายอ่ืน มีผลเบิกลดลง รอยละ 30.76 
  ท้ังนี้ผลการเบิกจายปงบประมาณ 2562 ท่ีสูงข้ึนและลดลง จากปงบประมาณ 2561 มาจาก
ปจจัยตาง ๆ โดยฝายเลขานุการไดนําเสนอ ตามรายละเอียดดังแนบ  
 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมทราบ 

                         มติท่ีประชุม ....................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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  4.2 ลําดับผลการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการเบิกจาย
งบประมาณ งบลงทุนท้ังสิ้น 390,453,200 บาท (สามรอยเกาสิบลานสี่แสนหาหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) 
ผลการเบิกจายในภาพรวมเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลงคิดเปน รอยละ 73.41 โดยหนวยงานท่ี
เบิกจายงบลงทุนไดเกินกวารอยละ 73.41 (สูงกวาภาพรวม) จํานวน 14 หนวยงาน และมีหนวยงานท่ีมีผลการ
เบิกจายตั้งแต รอยละ 73.41 ลงมา (ต่ํากวาภาพรวม) จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก  

ลําดับ หนวยงาน/สถานศึกษา 
งบสุทธิหลังโอน

เปลี่ยนแปลง (บาท) 
ยอดเบิกจาย  

ณ 30 ก.ย.62 

% การเบิกจายเทียบ 
งบสุทธิหลัง 

โอนเปลี่ยนแปลง 

1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี 18,658,992 18,654,859.00 99.98% 

2 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 22,930,365 22,924,565.00 99.97% 

3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี 46,595,600 46,578,930.00 99.96% 

4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 36,614,392 36,595,731.50 99.95% 

5 วิทยาลัยชางศิลป 7,695,853 7,688,937.04 99.91% 

6 คณะศลิปวิจิตร 6,470,691 6,458,128.28 99.81% 

7 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 7,960,028 7,934,328.00 99.68% 

8 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 62,805,873 62,144,597.40 98.95% 

9 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช 13,710,472 13,239,472.00 96.56% 

10 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุร ี 7,168,952 6,739,797.90 94.01% 

11 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี 18,359,694 16,908,593.29 92.10% 

12 สํานักงานอธิการบด ี 22,625,229 20,175,849.20 89.17% 

13 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 42,783,648 35,354,759.99 82.64% 

14 วิทยาลัยนาฏศิลป 37,486,398 28,290,311.37 75.47% 

15 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 36,812,480 25,147,277.85 68.31% 

16 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ 29,377,197 16,284,891.00 55.43% 

17 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 24,673,570 12,266,709.00 49.72% 

18 คณะศลิปนาฏดุรยิางค 42,758,936 4,203,488.88 9.83% 

19 คณะศลิปศึกษา 46,414,140 2,861,898.75 6.17% 

รวม  531,902,510 390,453,125 73.41% 

 จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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 4.3 สรุปผลการเบิกจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ฝายเลขานุการไดรวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดของหนวยงานในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแต ตุลาคม 2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยแสดงขอมูลการใชจาย
งบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ฯ ประกอบดวย  
  - ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ  
  - การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ  
  - การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดท่ีหนวยงานเสนอตอ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหอนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดป 2562  
  จากขอมูลสรุปผลการเบิกจาย (ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ) พบวา  
 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 ไดท้ังสิ้น 91,938,681 
บาท (เกาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนแปดพันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 105.88 
 2. มีการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 ท้ังสิ้น 71,114,232 
บาท (เจ็ดสิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันสองรอยสามสิบสองบาทถวน) คิดเปนรอยละ 81.90 
 3. มีหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจาย ต่ํากวา รอยละ 80 จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
อธิการบดี รอยละ 67 วิทยาลัยชางศิลป รอยละ 59 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี รอยละ 76 
 4. มีหนวยงานท่ีจัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายไดท่ีสภาอนุมัติ จํานวน 5 หนวยงาน 
  -  คณะศิลปศึกษา จัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายรับ 248,640 บาท 
  -  วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง จัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายรับ 66,339 บาท 
  - วิทยาลัยชางศิลป จัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายรับ 385,282 บาท 
  -  วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี จัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายรับ 90,320 บาท 
  -  วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช จัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายรับ 21,450 บาท 
 
  5. มีหนวยงานท่ีใชจายเงินรายได เกินกวาท่ีหนวยงานจัดเก็บไดจริง แตไมเกินกรอบประมาณ
การรายไดท่ีสภาอนุมัติ 1 หนวยงาน ไดแก คณะศิลปนาฏดุริยางค ใชเกินกวาจัดเก็บไดจริง 113,948 บาท 
  6. มีหนวยงานท่ีใชจายเงินรายได เกินกวากรอบประมาณการรายไดท่ีสภาฯอนุมัติแตไมเกิน
กวาท่ีสามารถจัดเก็บได 1 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใชเกินกวาสภาอนุมัติ 158,832 บาท 
  6. มีหนวยงานท่ีไมรายงานขอมูลผลการเบิกจายเงินรายได ณ สิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2562 
จํานวน 1 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   

  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม ............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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 4.4 สรุปผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคงบประมาณ พ.ศ.2562 
ฝายเลขานุการไดรวบรวมขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณคาสาธารณูปโภค ของหนวยงาน

ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปตั้งแต ตุลาคม 2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยจําแนกแหลงท่ีมา
ของงบประมาณท่ีนามาใชจายเปนคาสาธารณูปโภค ประกอบดวย 

 - งบดําเนินงาน 
 - งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย ฯ รายการคาจัด 

การเรียนการสอน 
 - เงินรายไดรอยละ 5 ของวงเงินท่ีสภาสถาบันฯอนุมัติและ รอยละ 20 จากรายรับคาหอพัก

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม ............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 4.5 แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2563 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2563  
จะประกาศใชบังคับไมทันในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 สํานักงบประมาณจึงกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขการใช
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน โดยสํานักงบประมาณไดดําเนินการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสําหรับนําไปใชจายหรือกอหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ
และเ ง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2562 ไปพลางกอน จํานวน 
1,282,267,000 บาท (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบสองลานสองแสนหกหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) ภายใตกรอบ
วงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบญัญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ดังนั้นเพ่ือใหการติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จึงกําหนดแนวทางการติดตาม
และรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม ............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
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 4.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฝายแผนและงบประมาณเสนอ) 

  เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจางของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนไปดวยความรวดเร็ว สอดคลองกับ
สถานการณและงบประมาณท่ีไดรับในกรณีตางๆ และเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดกําหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน ประจําป พ.ศ. 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 
  จึงเรียนมาเพ่ือเสนอในท่ีประชุมทราบ 
  มติท่ีประชุม ............................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 -   ไมมี -  
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 

มติท่ีประชุม  ......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 25 สิงหาคม 2562 



 
รายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการก ากบั ตดิตาม เรง่รดัการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบนับณัฑติพฒันศลิป ์ 

ครัง้ที ่8/25๖2 เมือ่วนัที ่25 สงิหาคม 25๖2 
ณ วทิยาลยันาฏศลิปนครราชสมีา 

 
ผูม้าประชมุ 
๑. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ ์
    รองอธิการบดี  

 รองประธานกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าทีป่ระธานกรรมการ 

๒. รศ.สหวัฒน์ ปลืม้ปรีชา  รองประธานกรรมการ 
    รองอธิการบด ี   
3. ผศ.จลุชาติ อรัณยะนาค  รองประธานกรรมการ 
    รองอธิการบด ี   
4 นายสมภพ เขียวมณี  กรรมการ 
    ผู้ช่วยอธิการบดี   
5. ผ.ศ.ภูริ วงศ์วิเชียร 
    ผู้ช่วยอธิการบดี 

 กรรมการ 
 

6. ผศ.เด่น หวานจริง  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
7. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ  กรรมการ 
   แทนคณบดคีณะศิลปนาฎดุริยางค์   
8. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร  กรรมการ 
    แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา   
9. นายบ ารุง พาทยกุล  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลป   
10. นางกษมา ประสงค์เจริญ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ่   
11. นายศิวพงศ์ กั้งสกลุ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
12. นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ ์  กรรมการ 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง   
13. นายศุภรากร พานิชกิจ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอ้ยเอ็ด   
14. นางพีรานุช รุ่งศร ี  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสโุขทัย   



 
 

15. นายจ าเรญิ แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ   
16. นายเชาวนาท เพ็งสุข  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบรุ ี   
17. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ี   
18. นางกัลยาณี  ยังสงัข์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   
19. นางสิรลิักษณ์ ดุริยประณีต  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสพุรรณบรุี   
20. นายพงศกร ทิพยะสุขศร ี  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา   
21. นายจรัญ หนองบัว  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป   
22. นางขวัญใจ พิมพิมล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ี   
23. นางอารีย์ สลีาพันธ์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   
24. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธ์ุศิร ิ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน   
25. นายภัทรชัย พ่วงแผน  กรรมการ 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง   
26. นางแสงแข โคละทัต  กรรมการ 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา   
27. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชัย  กรรมการ 
      หัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
28. นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิง่ก้าน 
      หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 กรรมการ 

29. นายวิชิต  เพ็ชรด ี
      หัวหน้าฝ่ายประสิทธิภาพองค์กร 

 กรรมการและเลขานุการ 
 

   
   
 
 
 
 
 



 
 

ผูไ้มม่าประชมุเนือ่งจากตดิราชการ 

1. นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
    อธิการบดสีถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์   
2. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยีสุ่่น  รองประธานกรรมการ 
    รองอธิการบด ี   
3. นายอ านวย นวลอนงค์ 
    ผู้ช่วยอธิการบด ี

 รองประธานกรรมการ 

4. นายสุรัตน์ จงดา 
    ผู้ช่วยอธิการบดี 
5. นางสาวสาริศา ประทปีช่วง 
    ผู้ช่วยอธิการบดี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

6. นางสาวจ าลอง แจ่มนาม  กรรมการ 
    หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ   
7. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ  กรรมการ 
    หัวหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
8. นายสุริยา  เล้าประเสริฐ 

 
 

 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

เริม่ประชมุเวลา 9.00 น. 

                    นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รองประธานกรรมการ เป็น
ประธานการประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
                   1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                    นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ ประธานการประช ุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า อธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ประธานคณะกรรมการฯ ติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายให้ นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ รองประธาน
คณะกรรมการฯ ท าหน้าที่ประธานการประชุมแทน และด าเนินการประชุมคณะกรรมการฯตามวาระที่ก าหนดต่อไป 

  1.1.1 สรุปการจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 3) 
  ประธานทีป่ระชุม แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าอธิการบดีสถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายใหห้น่วยงานในสังกัดจานวน 18 แห่ง งบประมาณ 21,954,979 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสบิเก้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย  
   - งบลงทุน จ านวน 18,548,374 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสีห่มื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทถ้วน)  
   - งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,370,605 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) 
  โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดดังต่อไปนี้  
    
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   มตทิีป่ระชมุ   รับทราบ



                   1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
                    นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงรายการเรื่องแจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุม ดังนี ้

1.2.1 แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเตรยีมการจดัซือ้จดัจา้ง ตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งรายละเอียดของหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว371 ให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยขอให้หน่วยงานในสังกัด
เตรียมด าเนินการตามแนวทางฯที่ก าหนดดังนี้ 
   1. ให้หน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในข้ันตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การ
ก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและ
เนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น โดยให้เตรียมการได้ต้ังแต่เดือน กันยายน 2562  
  2. ให้กองนโยบายและแผน  แจ้งกรอบวงเงินและรายการงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่รับทราบหลังจาก ส านักงบประมาณเสนอกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 ผ่านคณะรัฐมนตรี
เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง  
  3. หลังจากหน่วยงานทราบกรอบวงเงินและรายการงบลงทุน ปี 2563 ให้หน่วยงานเตรียม
ด าเนินการจัดซื้อจ้างจัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
    - ช่วงด าเนินการประมาณเดือน ธันวาคม 2562 ให้หน่วยงานท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีทัง้ปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ และปิดประกาศเผยแพร่สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน 
    - ให้หน่วยงานก าหนดในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนีจ้ะมีการ
ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.... มีผลบงัคับใช้ และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ..... จากส านักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
    - หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงข้ันตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รบัจ้างไว้ก่อนได้  เว้นแต่
ข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ก าหนด  
   - ในการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government 
Procurement : e-GP) ให้หน่วยงานสามารถด าเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยไม่ต้องระบุรหัส
งบประมาณและรหัสของแหล่งเงิน แต่เมื่อ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.....มีผลบังคับใช้แล้ว หน่วยงานต้อง
บันทึกรหัสงบประมาณและรหัสของแหลง่เงินที่ส านักงบประมาณก าหนดให้แล้วเสรจ็ก่อนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ    
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุ  

 ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์  ครั้ งที่  7 /๒๕๖2   
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

 



 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

  4.1 สรปุผลการเบกิจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอ้มลูจากระบบ 
GFMIS ณ วันที ่21 ส.ค. 2562) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ตั้ งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง  
เดือนสิงหาคม 2562 พบว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น 1,008,412,800 บาท 
(หนึ่งพันแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน ) คิดเป็น ร้อยละ 74.19 โดยเทียบกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่ อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทที่ก าหนดไว้ ในไตรมาสที่ 4 ให้เบิกจ่ายร้อยละ 100 พบว่าต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.81 

       มติทีป่ระชมุ   รับทราบ / ประธานที่ประชุม ก าชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงาน และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ต่อไป  

  4.2 ล าดบัผลการเบกิจา่ยงบลงทนุปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วันที ่
20 ส.ค. 2562) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการได้แจ้ง ล าดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปี                   
งบประมาณ พ .ศ. 2562 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 ของหน่วยงานและสถานศึกษา  
โดยข้อมูล ถึง 20 สิงหาคม 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนทั้งสิ้น 
286,300,856.48บาท (สองร้อยแปดสิบหกล้านสามแสนแปดร้อยห้าสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์ ) ผลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลงคิดเป็น  ร้อยละ 53.78 เทียบกับเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบลงทุนสะสมถึงไตรมาสที่ 4 ของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ร้อยละ 100 พบว่ายังต่ ากว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 
46.22  โดยหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบลงทุนได้เกินกว่าร้อยละ 53.78 (สูงกว่าภาพรวม) จ านวน 12 หน่วยงาน ได้แก่  
  1. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร้อยละ 96.58  
  2. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ 93.28  
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบรุ ีร้อยละ 84.03  
  4. คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ 82.36  
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร้อยละ 81.85  
  6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบรุ ีร้อยละ 81.54  
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่ร้อยละ 78.03  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ร้อยละ 65.90  
  9. สานักงานอธิการบด ีร้อยละ 62.05  
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบรุ ีร้อยละ 60.09  
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบรุ ีร้อยละ 59.96  
  12. วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยละ 56.81  
 และมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ ร้อยละ 53.78 ลงมา (ต่ ากว่าภาพรวม) จ านวน 7 
หน่วยงาน ตามล าดับ  

   มตทิีป่ระชมุ   รบัทราบ 



 
 

 

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งพจิารณา 

  5.1 ติดตามความคบืหนา้ในการจดัซือ้จดัจา้ง และการเบกิจา่ยงบลงทนุประจาปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕62 (ขอ้มลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่20 ส.ค. 2562)                      
  นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงกระบวนการติดตามความคืบหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562)  
โดยติดตามความก้าวหน้าและรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจา้งงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน และขอใหห้น่วยงานผูร้ับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
   ก. ความคืบหน้ารายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย 
  1. ส านักงานอธิการบดี 
                     - นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ได้ช้ีแจง
ผลการด าเนินการรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 37  รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 3 รายการ  
   - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญาก าหนด จ านวน 34 รายการ  
  2. คณะศิลปศึกษา               
  - ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบลงทุนที่
ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 11 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 5 รายการ  
   - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญาก าหนด จ านวน 6 รายการ  
 3.คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
                    - ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบ
ลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 10 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 2 รายการ  
   - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญาก าหนด จ านวน 2 รายการ  
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 6 รายการ 
 4.คณะศิลปวิจิตร 
                    - ผ.ศ.เด่น หวานจริง คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบลงทุนที่ได้รับ
จัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 3 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 1 รายการ  
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 รายการ 
  5.วิทยาลัยนาฏศิลป 
                    - นายบ ารุง พาทยกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบลงทุนที่
ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 3 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 2 รายการ  
   - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จ านวน 1 รายการ 
  6.วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
                    - นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 12 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 7 รายการ  
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 5 รายการ 
 



 
 

 7.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
                    - นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 12 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญาก าหนด จ านวน 3 รายการ 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 9 รายการ 
 8.วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง  
                    - นายวิฑูรย์ พูนสวัสดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการ 
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 10 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
   - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญาก าหนด จ านวน 2 รายการ 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 รายการ 
    - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 5 รายการ 
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
                    - นายศุภรากร พานิชกิจผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการ
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 14 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้     
   - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของตามสัญญาก าหนด จ านวน 6 รายการ 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 6 รายการ 
    - เบิกจ่ายแล้วตามงวดงานที่ก าหนดตามสัญญา จ านวน 2 รายการ 
 10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย     
                    - นางพีรานุช รุ่งศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบ
ลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 6 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้      
   - อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จ านวน 2 รายการ 
   - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 4 รายการ 
 11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์     
                    - นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 5 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้    
 - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 5 รายการ 
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    
                    - นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 4 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 รายการ 
  - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 1 รายการ 
 13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี    
                    - ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการ
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 7 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้     
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 4 รายการ 
  - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 1 รายการ 
     - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ/งาน ตามสัญญาก าหนด จ านวน 2 รายการ 
   
 
 
 



 
 

 
 14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
                    - นางกัลยาณี  ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบ
ลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 12 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้     
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 11 รายการ 
    - วิทยาลัยฯ ขอน าส่งคืนงบประมาณ 1 รายการ เนื่องจากประตูทางเข้า-ออกทางด้านทิศเหนือ
วิทยาลัยฯ ยังอยู่ในห้วงระยะเวลาการประกันความชารุดบกพร่องตามสญัญาจา้ง การก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
จะสิ้นสุดวันที่ 22 ก.ย. 62 
   15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี    
                    - นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 7 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้    
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 รายการ 
  - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 รายการ 
     - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ/งาน ตามสัญญาก าหนด จ านวน 3 รายการ 
 16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา    
                    - นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 14 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้    
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 6 รายการ 
  - อยู่ระหว่างเบิกจ่าย จ านวน 5 รายการ 
     - อยูร่ะหว่างรอส่งมอบของ/งาน ตามสัญญาก าหนด จ านวน 3 รายการ 
 17. วิทยาลัยช่างศิลป    
                    - นายจรัญ หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบลงทุนที่
ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 13 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้        
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 13 รายการ 
 18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี    
                    - นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการ
งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 13 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้      
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 2 รายการ 
  - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ/งาน ตามสัญญาก าหนด จ านวน 11 รายการ 
 
 19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช    
                    - นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากเงินเหลือจ่าย จ านวน 6 รายการ มีผลการด าเนินงานดังนี้    
  - อยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน 3 รายการ 
  - อยู่ระหว่างรอส่งมอบของ/งาน ตามสัญญาก าหนด จ านวน 3 รายการ 
 
 ข. รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS 
      ไม่มีรายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ในระบบ GFMIS 
 
 
 



 
 

 
 ค. รายการครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดส่งมอบแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
  1.วิทยาลัยนาฏศิลป 
                    - นายบ ารุง พาทยกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 40 รายการ เป็นรายการค่าครุภัณฑ์ดนตรีไทย ขณะนี้ส่ง
เอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการแล้ว  
  2. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
                    - นายศุภรากร พานิชกิจผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการรายการ
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ครบก าหนดส่งมอบแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 40 รายการ เป็นรายการค่าครุภัณฑ์ดนตรี
สากล ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการแล้ว  
 

 ง. รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งที่จองเงินและยังไม่จองเงินในระบบ 
 1. ส านักงานอธิการบดี 
                        - นายภัทรชัย พ่วงแผน หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี ได้ช้ีแจงผลการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งที่จองเงินและยังไมจองเงินในระบบของส านักงาน
อธิการบดี ดังนี ้
 (1) รายการปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) จ านวน 1 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา 
(วันที่เริ่มท างาน คือวันที่ 2 ก.ค.62, สิ้นสุดสัญญา 28 ธ.ค.62)  
  2. คณะศิลปศึกษา               
  - ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร แทนคณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้ อ 
จัดจ้างงบลงทนุคาที่ดินและสิง่กอสรางทั้งที่จองเงินและยังไมจองเงินในระบบของคณะศิลปศึกษา รายการค่าตกแต่ง
ภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคารคณะศิลปศึกษา ขณะนี้รอตรวจรับงานงวดที่ 1 
 3.คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
                    - ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งที่จองเงินและยังไมจองเงินในระบบของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รายการค่า
ตกแต่งภายใน ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และงานระบบอาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ขณะนี้จัดท าสัญญาจ้างก่อสร้าง
เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ บริษัทด าเนินการเข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และก าลังเริ่มด าเนินการ ตามสัญญา
จ้างงวดที่ 1 

 4.วิทยาลัยนาฏศิลป 
                    - นายบ ารุง พาทยกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื ้อจัดจ ้าง 
งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งที่จองเงินและยังไมจองเงินในระบบของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
 (1) ปรับปรุงอาคารดุริยางค์ไทย 1 หลัง ขณะนี้มีการปรับลด ปรับเพิ่มแบบที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้ว อยู่ ระหว่างการประมาณราคา /คาดว่าจะส่งงาน งวดที่1 ประมาณวันที่ 23 กันยายน 2562 /เบิกจ่าย 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 
  5.วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
                    - นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
จัดซื ้อจ ัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างทั้งที่จองเงินและยังไมจองเงินในระบบของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
 (1) รายการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบมีหลังคา 1 หลัง ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2  ขณะนี้
ผู้รับจ้างก าลังเร่ง ด าเนินการงานของงวดที่ 3 และงวดสุดท้าย 
  (2) รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ช้ัน ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 3 ขณะนี้อยู่ในข้ันตอน 
ด าเนินงานงวดที่ 4   



 
 

  6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
                    - นายศุภรากร พานิชกิจผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง งบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
   (1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารดนตรี เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 ก าหนดตรวจรับงานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3  
วันที่ 2 กันยายน 2562 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย     
                    - นางพีรานุช รุ่งศรี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
  (1) รายการก่อสร้างหลังคาคลุม พร้อมลานกิจกรรมเอนกประสงค์ 1 รายการ ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 
1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 คาดส่งมอบ เดือน สิงหาคม 2562 งวดที่ 4,5,6 คาดส่ง มอบ เดือน กันยายน 2562  
 (2) รายการสร้างคันคอนกรีต รอบสระน้ าพร้อมปรับภูมิทัศน์  1 รายการ งวดที่1 คาดส่งมอบ 
เดือนกันยายน 2562  
 8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์     
                    - นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ ดังนี้  
 (1) รายการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 1 รายการ อยู่ระหว่างพิจารณา 
ผู้เสนอราคา  
 (2) รายการปรับปรุงอาคารดนตรี (อาคารศรีตรัง) และภูมิทัศน์ 1 รายการ อยู่ระหว่างประกาศร่าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 9. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี    
                    - นายเชาวนาท เพ็งสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรีได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี ้
  (1) รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่ว่ิง 1 รายการ ยกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2562 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการประกาศพิจารณาผลรอบใหม่ 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี    
                    - ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้    
  (1) รายการก่อสร้างอาคารเรยีนรวม 1 หลัง ขณะนี้เบิกจ่ายแล้วครบทุกงวด (โอนเงินมาจากพัทลุง 
เพื่อเบิกจ่ายอีก 2 งวดปีงบ 63) 
   11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
                    - นางกัลยาณี  ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี ้    
  (1) รายการก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา 1 หลัง ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี    
                    - นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี ้    
  (1) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี 1 รายการ ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 1 งวดที่ 1 
เบิกจ่ายวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการปรับปรุงงวดที่ 2,3,4 ต่อไป 
   
 
 



 
 

 
 13. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา    
                    - นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี ้     
  (1) รายการค่าตกแต่งและครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรยีนอเนกประสงค์  1 รายการ ขณะนีเ้บิกจ่าย
ถึงงวดที่ 4 อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่ายงวดที่ 5 
  14. วิทยาลัยช่างศิลป    
                    - นายจรัญ หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ช้ีแจงผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี ้          
   (1) รายการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ า 1 รายการ ขณะนีเ้บิกจ่ายถึงงวดที่ 1 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  2. ให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและท าสัญญารายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ 2562 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน บันทึกข้อมูล PO ในระบบ e-GP ให้เรียบร้อยทุก
รายการ 
  3. หน่วยงานที่มีค่าปรับเกิดข้ึนจากงบลงทุนทีม่ีการผิดสัญญาในการส่งมอบงานตามระยะเวลาที่
ก าหนดในสัญญา ให้รายงานข้อมูลการด าเนินการ และวงเงินค่าปรับ ไปยังกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมแจ้ง 
ฝ่ายการเงินและบัญชี ขอคืนค่าปรับจากกรมบญัชีกลาง ต่อไป 

  5.2  ความคบืหนา้ในการด าเนนิการรายการเงนิเหลอืจา่ยทีไ่ดร้บัจดัสรรจากงบเรยีนฟร ีรายการ
คา่จดัการเรยีนการสอน 

  นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงผลการตดิตามความคืบหน้ารายการเงินเหลอื
จ่ายที่ได้รบัจัดสรรจากงบเรียนฟรี รายการค่าจัดการเรียนการสอนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี ้

1. วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1)  ซ่อมแซมศาลาไม้นั่งทรงไทย 170 ,000บาท รอลงนามสัญญา/จองเงิน (PO) ภายใน  

26 สิงหาคม 2562/คาดว่าเสร็จงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2562/ ส่งเรื่องเบิกจ่ายภายในวันที่ 27 กันยายน 
2562 

2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) ค่าท าสีรถบัส 10,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

3. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 2 รายการ ดังนี ้  
1) ค่าสาธารณูปโภค 130,100 บาท เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน  
2) จัดซื้อหนังสือ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี 76,915 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

4. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน 1 รายการ ดังนี้  
1) ค่าสาธารณูปโภค 60,000 บาท เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน   
5. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน 2 รายการ ได้แก่ 

  1) ซ่อมรถบัสโดยสาร 50 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน 40-0089 กส. 120,608 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
  2) ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หอประชุมพิกุลทอง จ านวน 5 ตัว 240,215 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
  6.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 3 รายการ ได้แก่  
  1) จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ าอาคารเรียน 57,200 บาท อยู่ในข้ันตอนการตรวจรับ 



 
 

2) ค่าสาธารณูปโภค 195,600 บาท เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน   
  3) ซ่อมรถบรรทุกหกล้อ 417,065 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

7.วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 4 รายการ ดังนี้  
1) จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 97,319 บาท อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง 
2) ค่าสาธารณูปโภค 100,000 บาท เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน   
 3)  ซ่อมบ ารุงรถบรรทุกน้า ยี่ห้อ อีซูซู หมายเลขทะเบียน 85-2365นครราชสีมา 12,370 บาท 

อยู่ระหว่างประสานผู้รับจ้าง 
4) เปลี่ยนยางรถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ แดวู ทะเบียน 40-0478 นครราชสีมา 62,500 บาท อยู่

ระหว่างประสานผู้รับจ้าง 
8. วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
1) ค่าสาธารณูปโภค 92,113 บาท เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน 
2) ค่าซ่อมแซมรถตู้ 25,038 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน 5 กันยายน 2562 
3) ซ่อมแซมเครื่อง FILTER PRESS 55,095 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน 6 กันยายน 2562 
4) ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารหอสมุด 22,719 บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน 5 

กันยายน 2562 
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
1) ค่าสาธารณูปโภค 367,740 บาท เบิกจ่ายตามใบแจ้งหนี้แต่ละเดือน 

  2) ซ่อมแซมรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 45 ที่นั่ง ทะเบียน 40-0221 จันทบุรี 157,829 
บาท ก าลังขออนุมัติเบิกจ่าย 
  3) ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ รถตู้ (ดีเซล) ทะเบียน นข-3947 จันทบุรี 11,600 บาท ก าลังขอ
อนุมัติเบิกจ่าย 

10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
1) ซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล 109,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
11. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 

  1) เปลี่ยนสารเครือ่งกรองน้ าดืม่ และท าความสะอาดตู้น้ าด่ืม 6,420 บาท เบกิจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
  2) เปลี่ยนประตูห้องเรียนอาคารเรียนรวมและวิชาประกอบ 300,000 บาท สัญญาจ้างสิ้นสุด 
วันที่ 22 กันยายน 2562 คาดว่าจะเบิกจ่ายหลังจากสิ้นสุดสัญญา   
  3) ซ่อมแซมกระเบื้ องมุ งหลั งคาอาคารภาพพิมพ์  30 ,000 บาท  สัญญาจ้างสิ้ นสุ ด  
วันที่ 14กันยายน 2562 คาดว่าจะเบิกจ่ายหลังจากสิ้นสุดสัญญา   
  4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนดราคากลางและค่าตอบแทนผู้คุมงานก่อสร้าง 24,000 บาท 
คาดว่าจะเบิกจ่ายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ภายในเดือนกันยายน 2562 
  12.วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช จ านวน 3 รายการ ดงันี้ 

1) จัดซื้อทองค าเปลวในการสร้างสรรค์ผลงานด้านช่างรัก (ลายรดน้า) 60,000 บาท เบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว 

2) เปลี่ยนไส้กรองน้ าสารกรองคาร์บอน,เรซิ่น จานวน 9 ชุด 19,350 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
3) เปลี่ยนไส้กรองเซรามิค Doulton 10 จานวน 9 ชุด 8,550 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 

        มติทีป่ระชมุ รับทราบ / และให้เร่งรัดด าเนินกิจกรรม จัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายใน
เดือนกันยายน 2562 

 



 
 

  5.3 ภาพรวมผลเบกิจา่ย งบอดุหนนุ และงบรายจา่ยอืน่ทกุรายการ (ขอ้มลูจากระบบ GFMIS  
ณ วนัที ่9 กนัยายน 2562) 
                    นายวิชิต เพ็ชรด ีกรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น โดยผลการเบิกจ่ายงบอุดหนนุและงบรายจ่ายอื่น ประจ าปงีบประมาณพ.ศ.2562 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์ณ วันที่ วันที่ 9 กันยายน 2562 ดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการโดย ประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ โครงการภายใต้งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น เร่งด าเนิน
โครงการและเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณก าหนด 

  มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบเงิน
อุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทุกรายการ และแจ้งยืนยันยอดคงเหลือ มายังกองนโยบายและ
แผน ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์ ทาง email : efficiency.plan@bpi.mail.go.th ภายในวันที่ 17 กันยายน
2562 เพื่อด าเนินการรวบรวมเสนออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อไป 

 5.4 ติดตามการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                          นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดรายการติดตาม
การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี ้
 

ตดิตามการเบกิจา่ยคา่สาธารณปูโภคประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
                   
 
 
 

หนว่ยงาน 

ผลการเบกิจา่ยคา่สาธารณปูโภค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
งบด าเนนิงาน 

 
งบอดุหนนุ 

 
งบอดุหนนุ

(จดัสรรเพิม่) 

 
เงนิรายได ้

ทีส่ภา
อนมุตั ิ

 
รวมทัง้สิน้ 

(บาท) 

 
ผลการเบกิจา่ย 
ต.ค.61-ก.ย.

62 

 
คงเหลอืรวม

(บาท) 

ส านักงาน
อธิการบด ี

10,878,600 - - 307,668 11,186,26
8 

7,006,422.22 4,179,845.
28 

คณะ
ศิลปศึกษา 

12,000 - - 630,846 642,846 8,639.23 3,360.77 

คณะศิลปนาฎ
ดุริยางค์ 

12,000 - - 183,636 195,636 11,000 1,000 



 
 

 
 
 

หนว่ยงาน 

ผลการเบกิจา่ยคา่สาธารณปูโภค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 
 

 
งบด าเนนิงาน 

 
งบอดุหนนุ 

 
งบอดุหนนุ

(จดัสรรเพิม่) 

 
เงนิรายได ้

ทีส่ภา
อนมุตั ิ

 
รวมทัง้สิน้ 

(บาท) 

 
ผลการเบกิจา่ย 
ต.ค.61-ก.ย.

62 

 
คงเหลอืรวม

(บาท) 

คณะศิลป
วิจิตร 

12,000 - - 153,070 165,070 160,776.09 4,293.91 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลป 

558,400 1,930,965 4,640,000 1,544,082 8,673,447 8,062,065.81 611,381.19 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปเชียงใหม ่

170,000 745,635 581,500 132,155 1,629,290 1,282,915.85 346,374.15 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลป
นครศรีธรรมราช 

150,000 311,760 320,000 86,847 868,607 778,537.75 90,069.25 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปอ่างทอง 

170,000 563,153 928,000 157,393 1,818,546 291,673 1,526,873.
01 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปสโุขทัย 

394,970.74 700,215 630,100 285,675 2,010,960.
74 

1,775,356.48 235,604.26 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปกาฬสินธ์ุ 

2,000,000 741,135 - 1,119,196 2,060,331 1,723,549.07 336,781.93 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปรอ้ยเอ็ด 

170,000 408,735 - 600,000 1,178,735 811,595.99 367,139.01 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปลพบรุ ี

200,000 553,560 357,700 500,000 1,611,260 1,470,171.43 141,088.57 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปพัทลุง 

230,000 882,285 - 645,795 1,758,080 1,588,882.42 169,197.58 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปสุพรรณบุรี 

208,200 344,085 408,530 375,533 1,532,348 1,441,357.65 90,990.35 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลป
นครราชสีมา 

208,200 516,435 - 400,000 1,124,635 1,095,144.58 29,490.42 

วิทยาลัยช่าง
ศิลป 

435,800 1,002,540 383,403 153,710 1,975,453 
 

1,890,836.92 84,616.08 

วิทยาลัยช่าง
ศิลป
สุพรรณบรุ ี

138,700 250,170 273,716 72,800 735,386 585,391.16 149,994.84 

วิทยาลัยช่าง
ศิลป
นครศรีธรรมราช 

  279,500 18,980 298,480 18,980 210,557.40 

วิทยาลัยนาฎ
ศิลปจันทบรุ ี

200,000 728,220 367,740 678,092 1,219,387 1,542,871.17 63,440.83 



 
 

         
                           มติที่ประชุม 
                           รับทราบ / มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่ง
งบประมาณทั้ง 3 แหล่งงบประมาณได้แก่งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้  

 5.6 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ช้ีแจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2561 ถึง 
สิงหาคม 2562 โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย    

 - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 
ถึง สิงหาคม 2562 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ    

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2561 ถึง สิงหาคม 2562 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ     

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2561 ถึง สิงหาคม 2562 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2562 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
ของหน่วยงานในสังกัด  ประกอบด้วย 

 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 ได้ทั้งสิ้น 86,833,004 
บาท คิดเป็นร้อยละ 108.19 

 2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2562 ทั้งสิ้น 63,885,840
บาท   คิดเป็นร้อยละ 73.75 
 

 



ล ำดับ

ท่ี
หน่วยงำน



กรอบวงเงิน

ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ (บาท)



ผลการจัดเก็บรายได้



ผลต่าง 

มากกว่า/น้อยกว่า

(2-1=3)



จัดเก็บได้ร้อยละ (%)

(2/1)*100 = 4



ผลการเบิกจ่าย (บาท)



คิดเป็นร้อยละ (%)

(5/1)*100 = 6



งบประมาณคงเหลือ (บาท)

(1-5=7)



คิดเป็นร้อยละ

7/1)*100 = 8

1 ส ำนักงำนอธิกำรบดี 6,153,350                           12,023,474              5,870,124 195.40                      2,922,969                    48                             3,230,381                            52.50

2 คณะศิลปศึกษำ 12,616,890                         12,368,250 -248,640 98.03                        10,936,518                  87                             1,680,372                            13.32

3 คณะศิลปวิจิตร 3,061,400                           3,334,650               273,250 108.93                                          2,669,862 87                             391,538                               12.79

4 คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 3,672,720                           2,923,300               -749,420 79.59                        2,796,326                    76                             876,394                               23.86

5 วิทยำลัยนำฏศิลป 15,813,470                         16,810,908              997,438 106.31                      13,052,464                  83                             2,761,006                            17.46

6 วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 2,643,100                           3,965,926               1,322,826 150.05                      2,311,521                    87                             331,579                               12.55

7 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 2,171,170                           2,372,157 200,987 109.26                      1,067,765                    49                             1,103,405                            50.82

8 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 3,147,860                           2,931,003               -216,857 93.11                        2,280,737                    72                             867,123                               20.16

9 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 3,176,960                           3,382,127               205,167 106.46                      2,647,294                    83.33                        529,666                               16.67

10 วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 3,380,000                           3,777,128 397,128 111.75                      2,512,635                    74.34                        867,365                               25.66

11 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 3,850,134                           4,020,888               170,754 104.44                      3,592,917                    93                             257,217                               6.68

12 วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 6,720,580                           5,711,320               -1,009,260 84.98                        4,230,178                    63                             2,490,402                            37.06

13 วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธ์ุ 5,595,980                           6,255,393 659,413 111.78                      4,272,467 76                             1,323,513                            23.65

14 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 4,305,300                           3,691,961               -613,339 85.75                        2,660,017 61.78                        1,645,283                            38.22

15 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 3,510,650                           3,531,676               21,026 100.60                      1,812,137                    51.62                        1,698,513                            22.32

16 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 2,910,190                           3,326,016               415,826 114.29                      1,740,905                    59.82                        1,169,285                            22.32

17 วิทยำลัยช่ำงศิลป 3,236,000                           2,805,910               -430,090 86.71                        1,922,412                    59                             1,313,588                            40.59

18 วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 487,650                             364,230                  -123,420 74.69                        202,029                       41                             285,621                               58.57

19 วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 379,600                             352,510                  -27,090 92.86                        254,686                       67                             165,923                               43.71

86,833,004                         93,948,827              7,115,823              108.19 63,885,840                  73.57 22,988,173                          26.47400412รวมท้ังส้ิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ เร่งการเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และไม่ ใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติและจัดเก็บได้ 



 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    

                        - ไม่มี -   
เลิกประชุม  เวลา 20.00 น. 
 
 
      นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน    ผู้สรุปการประชุม 
                                                         นายวิชิต   เพ็ชรด ี             ผู้ตรวจสรุปการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
4.1 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 



ผลการเบิกจาย
รอยละ
เบิกจาย

คงเหลือ ผลการเบิกจาย

งบบุคลากร 566.3859 586.5969 586.5969 100.00 0.00 577.7584 1.53%

งบดําเนินงาน 36.6950 62.0305 4.3409 56.5063 91.09 1.18 33.6054 68.15%

งบลงทุน 554.7322 531.9024 141.1293 390.4532 73.41 0.32 290.0050 34.64%

 - ครุภัณฑ 150.2054 177.3610 4.7712 172.3038 97.15 0.29 92.7148 85.84%

 - ที่ดินสิ่งกอสราง 404.5268 354.5414 136.3581 218.1494 61.53 0.03 197.2902 10.57%

งบอุดหนุน 120.7507 119.6340 0.0199 117.7587 98.43 1.86 107.2440 9.80%

งบรายจายอื่น 80.7530 79.3158 6.0521 69.4644 87.58 3.80 100.3214 -30.76%

รวม 1,359.3168      1,379.4796   151.5422 1,220.7795   88.50 7.16 1,108.9342     10.09%
87.26

ตารางสรุปผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทียบ ปงบประมาณ พ.ศ.2561
หนวย : ลานบาท

งบรายจาย

งบประมาณ พ.ศ.2562

PO

ขอมูลการเบิกจายจากระบบ GFMIS 
ณ 30 ก.ย.62

ขอมูลการเบิกจายจากระบบ

 GFMIS ณ 28 ก.ย.61
 ผลการเบิกจาย
ปงบประมาณ 

2562 VS 2561 
(+/-)

ขอมูลตาม พรบ.
งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ

งบประมาณสุทธิ
หลังโอน

เปลี่ยนแปลง



สรุปขอมูลผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปขอมูลผลการเบิกจายปงบประมาณ พ.ศ.2562 เทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2561

       ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 10.09% สวนหนึ่งเกิดจากสถาบันไดรบัการจัดสรรงบประมาณในป 
2562 เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 88.43 ลานบาท ประกอบผูบริหารสถาบันฯมีมาตรการในการกํากับ ตดิตาม เรงรัดการใชจายประมาณที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลผานที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณในทุกเดือนเพ่ือเรงรัดการเบิกจายใหมีผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด คือ
 รอยละ 100 ในทุกหมวดของงบประมาณ

        ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีผลการเบิกจายอยูที่ 1,220.7995 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 88.50 เมื่อเทียบกับงบประมาณสุทธิที่ไดรบั โดยงบบุคลากร งบดําเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจายอื่นมีผลการเบิกจายใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนด ยกเวน งบ
ลงทุนที่มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดเนื่องจากปญหาเรื่องรายการที่ดินและสิ่งกอสรางที่ไมกอหนี้ผูกพันไมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว / งานกอสรางบาง
รายการลาชากวากําหนด
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งบบุคลากร งบดําเนนิงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอนื

สรปุผลการเบกิจา่ยปี 2562 VS 2561 แยกตามหมวดงบประมาณ

ขอ้มลูการเบกิจ่ายจากระบบ GFMIS 
ณ 30 ก.ย.62

ขอ้มลูการเบกิจ่ายจากระบบ GFMIS ณ 28 ก.ย.61



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
4.2 สรุปล าดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



ลําดับ หนวยงาน/สถานศกึษา
งบสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลง 

(บาท)
ยอดเบิกจาย ณ 30 ก.ย.62

%การเบิกจายเทียบงบสุทธิ

หลังโอนเปล่ียนแปลง

1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี                      18,658,992                  18,654,859.00 99.98%

2 วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด                      22,930,365                  22,924,565.00 99.97%

3 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี                      46,595,600                  46,578,930.00 99.96%

4 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสมีา                      36,614,392                  36,595,731.50 99.95%

5 วิทยาลัยชางศิลป                        7,695,853                    7,688,937.04 99.91%

6 คณะศิลปวิจิตร                        6,470,691                    6,458,128.28 99.81%

7 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม                        7,960,028                    7,934,328.00 99.68%

8 วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง                      62,805,873                  62,144,597.40 98.95%

9 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช                      13,710,472                  13,239,472.00 96.56%

10 วิทยาลัยชางศิลปสพุรรณบุรี                        7,168,952                    6,739,797.90 94.01%

11 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี                      18,359,694                  16,908,593.29 92.10%

12 สํานักงานอธิการบดี                      22,625,229                  20,175,849.20 89.17%

13 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย                      42,783,648                  35,354,759.99 82.64%

14 วิทยาลัยนาฏศิลป                      37,486,398                  28,290,311.37 75.47%

15 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช                      36,812,480                  25,147,277.85 68.31%

16 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ                      29,377,197                  16,284,891.00 55.43%

17 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง                      24,673,570                  12,266,709.00 49.72%

18 คณะศิลปนาฏดุริยางค                      42,758,936                    4,203,488.88 9.83%

19 คณะศิลปศึกษา                      46,414,140                    2,861,898.75 6.17%

ลําดับผลการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
4.3 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562562 



ล าดับ
ที่

หน่วยงาน



กรอบวงเงิน
ที่สภาสถาบันฯ อนุมตัิ (บาท)



ผลการจัดเก็บรายได้


ผลต่าง 
มากกว่า/น้อยกว่า

(2-1=3)



จัดเก็บได้ร้อยละ (%)
(2/1)*100 = 4



ผลการเบิกจ่าย (บาท)


คิดเป็นร้อยละ (%)
(5/1)*100 = 6



งบประมาณคงเหลือ (บาท)
(1-5=7)



คิดเป็นร้อยละ
7/1)*100 = 8 หมายเหตุ

1 ส านักงานอธิการบดี 6,153,350                        12,428,609            6,275,259 201.98                    4,131,082                  67                          2,022,268                          32.86 ผลการเบกิจ่ายต ่ากวา่ร้อยละ 80

2 คณะศิลปศึกษา 12,616,890                      12,368,250 -248,640 98.03                      11,141,278                88                          1,475,612                          11.70 จัดเก็บได้ต ่ากวา่ประมาณการรายรับ

3 คณะศิลปวิจิตร 3,061,400                        3,334,650              273,250 108.93                                      2,941,014 96                          120,386                            3.93

4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 3,672,720                        2,957,600            -715,120 80.53                      3,071,548                84                          601,172                            16.37 ใช้เกินกวา่ที สามารถจัดเก็บได้

5 วิทยาลัยนาฏศิลป 15,813,470                      16,880,098            1,066,628 106.75                    15,354,637                97                          458,833                            2.90

6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชยีงใหม่ 2,643,100                        3,963,410              1,320,310 149.95                    2,479,969                  94                          163,131                            6.17

7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 2,171,170                        3,306,447 1,135,277 152.29                    2,171,170                  100                        -                                  0.00

8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 3,147,860                        3,081,521            -66,339 97.89                      2,776,721                  88                          371,139                            20.16 จัดเก็บได้ต ่ากวา่ประมาณการรายรับ

9 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 3,176,960                        3,418,127              241,167 107.59                    3,006,914                  94.65                      170,046                            5.35

10 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 3,380,000                        4,051,628 671,628 119.87                    3,210,663                  94.99                      169,337                            5.01

11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 3,850,134                      4,074,488              224,354 105.83                    4,008,966                104                        158,832-                            -4.13 ใช้เกินวงเงินที สภาอนมุัติฯ 

12 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 6,720,580                        ไม่รายงานข้อมูล

13 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 5,595,980                        6,606,089 1,010,109 118.05                    4,877,457 87                          718,523                            12.84

14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 4,305,300                        4,618,088              312,788 107.27                    3,683,618 85.56                      621,682                            14.44

15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 3,510,650                        3,706,851              196,201 105.59                    3,334,966                  95.00                      175,684                            22.32

16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 2,910,190                        3,536,628              626,438 121.53                    2,274,074                  78.14                      636,116                            22.32

17 วิทยาลัยชา่งศิลป 3,236,000                        2,850,718            -385,282 88.09                      1,922,412                  59                          1,313,588                          40.59 จัดเก็บได้ต ่ากวา่ประมาณการรายรับ

18 วิทยาลัยชา่งศิลปสุพรรณบุรี 487,650                          397,330               -90,320 81.48                      370,265                     76                          117,385                            24.07 จัดเก็บได้ต ่ากวา่ประมาณการรายรับ

19 วิทยาลัยชา่งศิลปนครศรีธรรมราช 379,600                          358,150               -21,450 94.35                      357,478                     94                          22,122                              5.83 จัดเก็บได้ต ่ากวา่ประมาณการรายรับ

86,833,004                    91,938,681           11,826,257          105.88 71,114,232               81.90 8,998,192                       10.36264002

หมายเหต ุ: ยงัไม่รวม  วทิยาลยันาฏศิลปร้อยเอ็ด /  ทีไ่ม่ไดด้ าเนินการสง่ขอ้มูล

การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2562

ข้อมูล ณ กันยายน2562

รวมทั้งสิน้

จากตรางดงักลา่วขา้งตน้ พบวา่ 1. สามารถจดัเก็บงบประมาณเงินรายได ้ณ สิน้เดอืน กันยายน 2562 ไดท้ัง้สิน้    91,938,681   บาท  คิดเป็นร้อยละ  105.88

                                         2. มีการเบิกจา่ยงบประมาณเงินรายได ้ณ สิน้เดอืน กันยายน 2562 ทัง้สิน้   71,114,232 บาท   คิดเป็นร้อยละ 81.90



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
4.4 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคงบประมาณ พ.ศ.2562 



ที่ หนวยงาน สถานะเบิกจาย งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

(จัดสรรเพิ่ม)

เงินรายได 

ที่สภาอนุมัติ
รวมทั้งส้ิน (บาท) หมายเหตุ

วงเงินที่ไดรับ 10,878,600  -  - 307,668            11,186,268        

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 8,080,711            -  -  - 8,080,711          

คงเหลือ 2,797,889  -  - 307,668           3,105,556          

วงเงินที่ไดรับ 12,000  -  - 630,846 642,846

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 9,512  -  -  - 9,512

คงเหลือ 2,488  -  - 630,846 633,334

วงเงินที่ไดรับ 12,000 - - 183,636 195,636

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 11,000                -  -  - 11,000

คงเหลือ 1,000  -  - 183,636 184,636

วงเงินที่ไดรับ 12,000 - - 153,070 165,070

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 8,000  -  - 13,991 21,991

คงเหลือ 4,000  -  - 139,079 143,079

วงเงินที่ไดรับ 558,400 1,930,965 4,652,452 1,544,082 8,685,899

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 558,400 1,930,965 4,652,452 1,544,082 8,685,899

คงเหลือ  -  -  -  -  -

วงเงินที่ไดรับ 170,000 745,635 581,500 132,155 1,629,290

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 110,411             745,635             413,286             132,155            1,401,486

คงเหลือ 59,589  - 168,215  - 227,804

วงเงินที่ไดรับ 150,000 311,760 320,000 86,847 868,607

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 150,000 311,760 320,000 86,847 868,607

คงเหลือ  -  -  -  -  -

วงเงินที่ไดรับ 170,000 563,153 928,000 157,393 1,818,546

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 140,577 562,160 691,285 155,451 1,549,473

คงเหลือ 29,423 993 236,715 1,942 269,073

6 วิทยาลัยนาฎศลิปเชียงใหม

7
วิทยาลัยนาฎศลิป

นครศรธีรรมราช

8 วิทยาลัยนาฎศลิปอางทอง

3 คณะศลิปนาฎดุริยางค

4 คณะศลิปวิจิตร

5 วิทยาลัยนาฎศลิป

ผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562                   

คณะศลิปศึกษา2

1 สํานักงานอธิการบดี

ขอมูล ณ 3 ต.ค.62 (จากทุกหนวยงาน)



ที่ หนวยงาน สถานะเบิกจาย งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

(จัดสรรเพิ่ม)

เงินรายได 

ที่สภาอนุมัติ
รวมทั้งส้ิน (บาท) หมายเหตุ

วงเงินที่ไดรับ 394,586 1,330,315 - 285,675 2,010,576

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 394,586 1,302,402 - 285,673 1,982,662

คงเหลือ  - 27,913 2 27,914

วงเงินที่ไดรับ 200,000 741,135 - 1,119,196 2,060,331

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 741,135 808,456 1,749,591

คงเหลือ  -  - 310,740 310,740

วงเงินที่ไดรับ 170,000 408,735  - 600,000 1,178,735

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

คงเหลือ

วงเงินที่ไดรับ 200,000 553,560 357,700 500,000 1,611,260

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 200,000 689,366 420,693 496,731 1,806,790

คงเหลือ  - -135,806 -62,993 3,269 -195,530

วงเงินที่ไดรับ 230,000 882,285 - 645,795 1,758,080

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 229,889 882,276  - 534,560 1,646,725

คงเหลือ 111 9  - 111,235 111,355

วงเงินที่ไดรับ 208,200 344,085 760,530 375,533 1,688,348

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 208,200 344,085 760,492 375,466 1,688,242

คงเหลือ  -  - 38 67 106

วงเงินที่ไดรับ 208,200 516,435 - 510,000 1,234,635

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 208,013 733,313 290,210 1,231,536

คงเหลือ 187 -216,878 219,790 3,099

วงเงินที่ไดรับ 435,800 1,002,540 383,403 153,710 1,975,453

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 378,575 987,388 383,403 142,062 1,891,428

คงเหลือ 57,225 15,152  - 11,648 84,025

วงเงินที่ไดรับ 138,700 250,170 273,716 72,800 735,386

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 118,299 241,358 240,716 44,940 645,313

คงเหลือ 20,401 8,812 33,000 27,860 90,073

วงเงินที่ไดรับ 126,900 167,520 279,500 18,980 592,900

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 125,825 183,662 154,706 18,980 483,173

*ตรวจสอบการรายงานขอมูล

วนศ.ลพบุรี ในสวนของเงินอุดหนุนที่

ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

*ตรวจสอบการายงานขอมูล

วนศ.นคราราชสีมา ในสวนของเงิน

อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร

เพ่ิมเติม

17 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฎศลิปรอยเอ็ด

12 วิทยาลัยนาฎศลิปลพบุรี

13 วิทยาลัยนาฎศลิปพัทลุง

14 วิทยาลัยนาฎศลิปสุพรรณบุรี

ไมสงขอมูลผลการเบิกจายคา

สาธารณูปโภค

18 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

*ตรวจสอบการรายงานขอมูล

วชศ.นครศรีธรรมราชในสวนของเงิน

อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร

15 วิทยาลัยนาฎศลิปนครราชสีมา*

16 วิทยาลัยชางศิลป

9 วิทยาลัยนาฎศลิปสุโขทัย

10 วิทยาลัยนาฎศลิปกาฬสินธุ

11



ที่ หนวยงาน สถานะเบิกจาย งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

(จัดสรรเพิ่ม)

เงินรายได 

ที่สภาอนุมัติ
รวมทั้งส้ิน (บาท) หมายเหตุ

คงเหลือ 1,075 -16,142 124,794  - 109,727

วงเงินที่ไดรับ 200,000 728,220 517,740 678,092 2,124,052

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62 192,554 705,570 520,561 647,103 2,065,788

คงเหลือ 7,446 22,650 -2,821 30,989 58,264

จากตรางขอมูลสามารถสรุปขอมูลไดดังนี้ ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ คงเหลือ

1 งบดําเนินงาน 14,475,386 11,324,552 3,150,834 3,150,834

2 งบเงินอุดหนุน 10,476,513 10,361,074 115,439 115,439

3 งบเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม 9,054,541 8,557,593           496,948             496,948            

รวม 2+3 19,531,054 18,918,667         612,387             612,387            

4 เงินรายได 8,155,478          5,576,708          2,578,769          2,578,769         

รวมทั้งส้ิน 42,161,918        35,819,928        6,341,990          6,341,990         

1.ขอมูลที่ไดรับรายงานผลยังขาดความสมบูรณ เนื่องจากมีหนวยงานที่ไมไดรายงานผลการเบิกจายเงินคาสาธารณปูโภค ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด 

และมีขอมูลที่ไดรับรายงานแตตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วนศ.นครราชสีมา และวชศ.นครศรีธรรมราช

2. มีขอสังเกตจากขอมูลที่ไดรับรายงาน ในประเด็นดงัตอไปนี้

2.1 มีหนวยงานที่ใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณสําหรับเปนคาสาธารณปูโภคไมครบทุกแหลงประมาณหรือใชเพียงบางสวน

เชน การใชเงินรายได เปนตน โดยหนวยงานดังกลาวประกอบดวย คณะวิชาทั้ง 3 คณะวิชา และสํานักงานอธิการบดี

2.2 มีงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรสําหรับเปนคาสาธารณปูโภคใหหนวยงานคงเหลือ โดยในภาพรวมคงเหลือ 612,387 บาท การมีวงเงินคงเหลืออาจมาจาก

 ปจจัยตางๆ เชน การรายงานขอมูลคลาดเคลื่อน หรือ การใชแหลงงบประมาณอื่นเบิกจายโดยฝายเลขานุการฯ จะตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานใหชัดเจนและเสนอผูบริหารรับทราบตอไป

3. จากภาพรวมพบวา ปงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดสรรใหหนวยงานเบิกจายเปนคาสาธารณปูโภค เพียงพอทุกแหง

4. ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คาดวา แหลงเงินสําหรับจัดสรรเพิ่มเติมใหหนวยงานเปนคาสาธารณปูโภค อาจมีวงเงินจํากัด โดยมีจํานวน ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2562

 ที่จัดสรรเพิ่มเตมิใหเปนจํานวนมาก เนื่องจาก ปงบประมาณ 2563 ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯโดยไมเสียคาใชจายลดลง ประกอบกับ 

คาดวาจะมีวงเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ที่สถาบันฯกําหนด และการกํากับติดตามการใชพลังงานและการเบิกจายคาสาธารณูปโภคในปงบประมาณ 2563 อยางเขมขน

 อาจชวงสงผลใหสามารถลดปริมาณการใชพลังงานและลดคาใชจายคาสาธารณปูโภคลงไดโดยตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ของสถาบันฯ กําหนดเปาหมายการลดใชพลังงาน

และคาสาธารณูปโภค ลดลงรอย 5 เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการใชในปที่ผานมา 

  

19 วิทยาลัยนาฎศลิปจันทบุรี

อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร

เพิ่มเตมิ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
4.5 แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 



 4.5 แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

  เนื่ องจากพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส านักงบประมาณจึงก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยส านักงบประมาณได้ด าเนินการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ส าหรับน าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 
1,282,267,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ภายใต้กรอบ
วงเงินของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  ดังนั้นเพ่ือให้การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงก าหนดแนวทางการติดตาม
และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

  1. ประเดน็กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตามประเมนิผลการใชจ้า่ยงบประมาณ 
     - รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
   มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย 
และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 
     - พระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน ส่วนที่ 1 : การประเมินผล 
   มาตรา 47 ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด และให้ถือว่าการประเมินผล  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
งบประมาณท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย  

  2. วตัถปุระสงค์ของการตดิตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  2.1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานพร้อมทั้งปัญหา
และอุปสรรค ตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนด  
  2.2 เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณ เพ่ือการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจาก การใช้จ่ายงบประมาณ 
  2.3 เพ่ือติดตามผลการเบิกจ่ายในมิติต่างๆ โดยใช้น ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงาน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เสนอ ผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  2.4 เพ่ือก ากับติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่รัฐบาลก าหนด  

  

 



  3. ขอบเขตของการตดิตามและรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ  
  การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการ
ติดตามและรายงานผล จากรายงานผลการเบิกจ่ายตามคู่มือและแบบฟอร์มที่สถาบันฯ ก าหนด หรือจาก
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขต ดังนี้  

  3.1 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2563 ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ และภารกิจ ของ 
วิทยาลัย คณะวิชา ส านักงาน ประกอบด้วย 
   ก. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย งบลงทุน รายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ ์ในภาพรวมและ จ าแนกตามรายการที่ได้รับจัดสรร 
   ข. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน ในภาพรวมและ
จ าแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร 
   ค. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย งบรายจ่ายอ่ืน ในภาพรวมและ
จ าแนกตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ได้รับจัดสรร 
   โดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และ
เปรียบเทียบล าดับการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน  

   3.2 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจ าปี 2563 ภายใต้ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา 
ส านักงาน โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย    

 ก. ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2562 ถึง กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

ข. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     

ค. การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสมตั้งแต่ เดือน
ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอ
ต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2563  

3.3 ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค  
 ก. แหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภคที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ประกอบด้วย  

   - เงินงบประมาณ งบด าเนินงาน 
   - เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
   - เงินรายได้ ร้อยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ ร้อยละ 20 จาก
รายรับค่าหอพัก 
   - เงินค่าสาธารณูปโภคท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ) 
    ข. รายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่าย ประกอบด้วย 
   - ค่าไฟฟ้า   - ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
   - ค่าน้ าประปา   - ค่าไปรษณีย์ 
   - ค่าโทรศัพท์ 



  ค. การรายงานผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย 
ค่าสาธารณูปโภค กับ วงเงินที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณของค่าสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน  
  ง. การรายงานปัญหา/อุปสรรค ของการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น สาเหตุของการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ไม่เป็นไปตามแผนฯ เป็นต้น 

  4. วิธีการ/เครื่องมือ ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  1. การติดตามและรายงานผลโดยการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดประชุมทุกเดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
จ านวน 12 ครั้ง 
  2. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 โดยรายงานผลการเบิกจ่ายพร้อมทั้ง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เป็นรายไตรมาสต่อสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
  3. การติดตามโดยใช้แบบฟอร์มติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ก าหนด (ตามคู่มือการรายงานผลการเบิกจ่าย) ประกอบด้วย 
   - แบบฟอร์ม ติดตามความคบืหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์  
   - แบบฟอร์ม รายงานผลการเบิกจ่าย งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 
   - แบบฟอร์ม รายงานผลการเบิกจ่าย เงินรายได้ 
   - แบบฟอร์ม รายงานผลการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค 
  4. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านระบบ MIS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

  5. ระยะเวลาและชอ่งทางในการสง่ขอ้มลูผลการเบิกจา่ยของหนว่ยงานในสังกัด 
  ก. การรายงานผลการเบิกจ่ายตามแบบฟอร์มที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด ให้หน่วยงาน
รายงาน ล่วงหนา้ ก่อนประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ 3-5 วนัท าการ ในรูปแบบเอกสาร และ File ข้อมูล  
  ข. ช่องทางการรายงาน ได้แก่  Email: efficiency.planbpi@bpi.gmail.com และ line กลุ่ม 
ติดตามเร่งรัดงบประมาณ  

  6. ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ในการตดิตามและรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
  ก. ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณ
และแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ข. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ  
  ค. บุคลากรผู้รายงานข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่าย และให้
ความร่วมมือในการรายงานผล 
  ง. มีการสื่อสารข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ที่ชัดเจนและ
เหมาะสม และต่อเนื่อง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 
4.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 /1.2 ให้หน่วยงาน... 
 

แนวทางการบรหิารงบประมาณงบลงทนุ งบเงนิอดุหนนุ และงบรายจา่ยอืน่ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 

               ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนีส้ านักงบประมาณได้ด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ส าหรับน าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 1,282,267,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองล้าน
สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ส านักงบประมาณจึงก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โดยส านักงบประมาณมีอ านาจ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ภายใต้กรอบวงเงินของแผนงาน
และรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้
ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน               
บูรณาการ ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
 4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ที่ตั้งไว้ส าหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น 
 5. งบประมาณรายจ่ายกลาง จัดสรรให้ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายงบกลางแต่ ละ
รายการ 
 6. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
ส าหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น 
 งบประมาณที่ส านักงบประมาณจัดสรรให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องหักออกจากแผนงานและรายการในงบประมาณรายจ่ายบุคลากร  
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ช าระหนี้ภาครัฐ งบประมาณรายจ่ายกลาง งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน แล้วแต่กรณี เมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับแล้ว 

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สอดคล้องกับ
สถานการณ์และงบประมาณที่ได้รับในกรณีต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้ก าหนดแนวทางการบริหาร
งบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี ้

1. งบลงทุน 
    1.1 ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะผ่าน              

การพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีต้องใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน ตามมาตรา 12 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในช้ันการพิจารณา
งบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเ์ตรยีมการจัดซื้อจัดจา้งในข้ันตอนที่เป็นเรื่องภายใน
ของหน่วยงานไว้ก่อน เช่น การก าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผู้เสนอ
ราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม ให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562                                                   
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 1.2 ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีทั้งปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศเผยแพร่  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน และให้หน่วยงานรีบด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญา
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมือ่ได้รับอนุมัติทางการเงินแลว้ กล่าวคือ หน่วยงานสามารถด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งจนถึง
ข้ันตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้
หน่วยงานปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า การจัดซื้อจัดจ้างครั้ งนี้จะมีการลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสอืได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จากส านัก
งบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
หน่วยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 
พร้อมทั้งรายงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด้วย 

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง 

  1.3 ค่าอ านวยการก่อสร้าง ถ้าเป็นรายการใหม่ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณค่าอ านวยการ
ก่อสร้างจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆ โดยแจ้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าอ านวยการก่อสร้างเมื่อท า OP เรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน  

  1.4 ค่าอ านวยการก่อสร้างของรายการงบผูกพันเดิมหรือรายการปีเดียวของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว ให้หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าอ านวยการก่อสร้างมายังสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยงบประมาณผูกพันเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงบประมาณภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ส่งขอให้หน่วยงานนั้นใช้
งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยงานท่านเอง 

2. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ขอให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 
2.1  ให้ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด 

เนื่องจากส านักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส   
2.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินการขออนุมัติโครงการโดยให้ 

ผู้รับผิดชอบหลกัเปน็ผู้ขออนุมัติโครงการเพื่อให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่  
18 ตุลาคม 2562 

2.3 เร่งรัดด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่าย 
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะน างบประมาณดังกล่าวไป
ด าเนินกิจกรรมที่มีความจ าเป็น และมีความพร้อมในการด าเนินการ 

2.4  เมื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้แจ้งงบประมาณ 
เหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบทุกไตรมาส เพื่อจะได้น างบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับ
หน่วยงานที่จัดท าค าขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป 
 3. โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายจากงบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น 
              3.1 ขอให้ทุกหน่วยงานจัดโครงการภายในส่วนราชการที่ตั้งของหน่วยงานโดยไม่ให้ออกไป               
จัดต่างจังหวัด ยกเว้นโครงการที่มีความจ าเป็นให้จัดได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 
 3.2 ถ้าหากการประชุมของท่านสามารถประชุมผ่าน vdo conference ได้ขอให้จัดประชุมผ่าน 
vdo conference เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ 
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 3.3 โครงการที่ส่วนกลางจัดให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมโครงการจากงบประมาณ             
ของโครงการและไม่ให้ตัดโอนงบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ โดยให้หน่วยงาน                   
ต้นสังกัดแจ้งค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในวันจัดโครงการสัมมนานั้นๆ 
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