
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คู่มือการติดตามงบลงทุน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
เอกสำรฉบบัน้ีจดัท ำขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรรำยงำนผล
กำรจดัซือ้จดัจำ้ง งบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
ฝ่ายประสิทธิภาพองคก์ร กองโนบายและแผน 
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1. วตัถปุระสงค ์ 

1.1  เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในกำรติดตำม และรำยงำนผลควำมคบืหน้ำในกำรจดัซื้อจดัจ้ำง งบ

ลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ให้กับผู้บรหิำรของสถำบนับัณฑติพฒันศิลป์ และหน่วยงำน

รำชกำรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งรบัทรำบ 

1.2  เพื่อรบัทรำบปญัหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนเป็นระยะๆ และน ำไปสู่กำรปรบัปรุงแผนกำร

ปฏบิตักิำรงบลงทุนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

 

2. ระยะเวลาในการรายงานผล  
 2.1 รอบปกต:ิ ทุกวนัพุธของแต่ละสปัดำห ์ 
 2.2 รอบพิเศษ : ส่งข้อมูลล่วงหน้ำก่อนประชุมนั ้นล่วงหน้ำ 3-5 วันท ำกำร (ตำมที่ฝ่ำย
ประสทิธภิำพองค์กรก ำหนด) ตวัอย่ำงกำรประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมกำรตดิตำมเร่งรดักำรใช้จ่ำย
งบประมำณฯของสถำบนัฯและกระทรวงวฒันธรรม กำรประชุมผูบ้รหิำรของกระทรวงวฒันธรรม เป็นตน้ 
 
3. เครื่องมือท่ีใช้   

-  แบบตดิตำมงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (แบบ ต.ผ.3)  
 

 
 

4. ค าอธิบายตารางการติดตามงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. รำยกำรงบลงทุน/จ ำนวน/หน่วยนับ  : ชื่อรำยงบลงทุน/จ ำนวน/หน่วยนับ ทีห่น่วยงำนและ

สถำนศกึษำในสงักดัไดร้บักำรจดัสรรงบประมำณจำกส ำนกังบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
2. วธิกีำรจดัซื้อจดัจำ้ง : องิตำมพระรำชบญัญตักิำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั 

พ.ศ.2560 โดยมำตรำ 55 ระบุไวว้่ำ กำรจดัซือ้จดัจำ้งพสัดุอำจกระท ำไดโ้ดยวธิ ีดงัต่อไปนี้ 
(1)  วธิปีระกำศเชญิชวนทัว่ไป ไดแ้ก่ กำรทีห่น่วยงำนของรฐัเชญิชวนผูป้ระกอบกำรทัว่ไปที่

มคีุณสมบตัติรงตำมเงือ่นไขทีห่น่วยงำนของรฐัก ำหนดใหเ้ขำ้ยืน่ขอ้เสนอ 
(2)  วธิคีดัเลอืก ได้แก่ กำรที่หน่วยงำนของรฐัเชญิชวนเฉพำะผูป้ระกอบกำรที่มคีุณสมบตัิ

ตรงตำมเงื่อนไขทีห่น่วยงำนของรฐัก ำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสำมรำยให้เขำ้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงำน
นัน้มผีูป้ระกอบกำรทีม่คีุณสมบตัติรงตำมทีก่ ำหนดน้อยกว่ำสำมรำย 
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(3) วธิเีฉพำะเจำะจง ไดแ้ก่ กำรทีห่น่วยงำนของรฐัเชญิชวนผูป้ระกอบกำรทีม่คีุณสมบตัติรง
ตำมเงือ่นไขทีห่น่วยงำนของรฐัก ำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เขำ้ยืน่ขอ้เสนอ หรอืใหเ้ขำ้มำเจรจำต่อรองรำคำ
รวมทัง้กำรจดัซื้อจดัจำ้งพสัดุกบัผูป้ระกอบกำรโดยตรงในวงเงนิเลก็น้อยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตำมควำมในมำตรำ 96 วรรคสอง 

3. ช่วงเวลำประกำศ : ให้ระบุช่วงระยะเวลำ (วนั/เดอืน/ปี) ทีห่น่วยงำน/สถำนศกึษำในสงักดั
ของสถำบนัฯเชญิชวนผู้ประกอบกำรทัว่ไปที่มคีุณสมบตัติรงตำมเงื่อนไขที่หน่วยงำนของรฐัก ำหนดให้
เขำ้ยืน่ขอ้เสนอ 

4. เลขทีส่ญัญำ : ให้ระบุเลขที่ของสญัญำที่ที่หน่วยงำน/สถำนศกึษำในสงักดัของสถำบนัฯได้
ตกลงกบัคู่สญัญำเรยีบรอ้ยแลว้ เช่น สญัญำเลขที ่5/2560 เป็นต้น (ในกรณีไม่มสีญัญำใหร้ะบุเป็นใบสัง่
ซือ้แทน) 

5. วนั/เดือน/ปี ที่เซ็นสญัญำ : ให้ระบุ วนั/เดือน/ปี ที่หน่วยงำน/สถำนศึกษำในสงักัดของ
สถำบนัฯเซน็สญัญำกบัคู่สญัญำ เช่น ท ำสญัญำวนัที ่5 ตุลำคม 2560 ใหใ้ส่ 05/ต.ค./2560 เป็นตน้ 

6. คู่สญัญำ :  ใหร้ะบุรำยชื่อบรษิทั/หำ้งรำ้น/อื่นๆทีเ่ป็นคู่สญัญำกบัทีห่น่วยงำน/สถำนศกึษำใน
สงักดัของสถำบนัฯ 

7. วนั/เดอืน/ปี เริม่ต้นและสิ้นสุดกำรด ำเนินงำน : ให้ระบุเป็น วนั/เดอืน/ปีพ.ศ.ที่เริม่ต้น ถึง 
วนัทีส่ ิน้สุดในกำรด ำเนินงำนตำมสญัญำ เช่น 14/ก.พ./2560 - 31/ม.ีค./2560 

8. จ ำนวนเงนิตำมสญัญำ (บำท) : ใหร้ะบุจ ำนวนเงนิตำมทีห่น่วยงำนและสถำนศกึษำในสงักดั
ไดท้ ำกำรตกลงกบัคู่สญัญำหรอืผูร้บัจำ้ง/ผูว้่ำจำ้ง (จ ำนวนเงนิตำมทีร่ะบุในสญัญำ) (หน่วยเป็นบำท)  

9. จ ำนวนงวดงำน (งวด) : ใหร้ะบุงวดงำนตำมทีห่น่วยงำน/สถำนศกึษำในสงักดัของสถำบนัฯ
ไดม้กีำรตกลงกนักบัผูร้บัจำ้ง/ผูร้บัเหมำ (มหีน่วยเป็นงวด) 

10. วนัทีส่่งงำนตำมงวดทีร่ะบุตำมสญัญำ : ใหร้ะบุเป็น วนั/เดอืน/ปีพ.ศ. ตวัอย่ำงเช่น มกีำรตก
ลงกนัทัง้หมด 3 งวดงำนใหร้ะบุวนัทีส่่งตำมงวดงำนดงันี้  

งวดที ่1 :  15/ต.ค./2560 
งวดที ่2 :  24/พ.ย./2560 
งวดที ่3 : 15/ธ.ค./2560 
11. จ ำนวนเงนิตำมงวดที่ระบุตำมสญัญำ (บำท) : ให้ระบุจ ำนวนเงนิตำมงวดงำนที่ก ำหนดใน

สญัญำ ตวัอย่ำงเช่น มทีัง้หมด 3 งวดงำนในสญัญำ ให้ระบุจ ำนวนเงนิตำมงวดที่ระบุตำมสญัญำ ตำม
ตวัอยำ่งดำ้นล่ำง 

งวดที ่1 :  500,000 บำท 
งวดที ่2 :  750,000 บำท 
งวดที ่3 :  750,000 บำท 
12. เลขที ่PO ในระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) : เป็นเลขที่

บ่งบอกว่ำหน่วยงำน/สถำนศึกษำในสงักดัได้ท ำกำรจองเงนิในระบบแล้ว (ต้องระบุเพื่อเป็นหลกัฐำน
ยนืยนัว่ำไดจ้องเงนิในระบบแลว้) 
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13. วนัส่งมอบจรงิ : ให้ระบุวนัที่ผูร้บัเหมำ/ผู้รบัจำ้ง ส่งมอบงำนให้กบัคณะกรรมกำรตรวจกำร
จำ้งงำน ใหร้ะบุเป็น วนั/เดอืน/ปี เช่น งวดที ่1 : 15/พ.ย./2560 เป็นตน้ 

14. วนัตรวจรบังำน : ให้ระบุวนัที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้งงงำนท ำกำรตรวจรบังำนที่ทำง
ผูร้บัเหมำ/ผูร้บัจำ้ง ส่งมอบงำนให ้โดยระบุเป็น วนั/เดอืน/ปีพ.ศ. เช่น งวดที ่1 : 28/พ.ย./2560 เป็นตน้ 

15. จ ำนวนเงนิเบกิจ่ำย (บำท) : ใหร้ะบุจ ำนวนเงนิที่หน่วยงำนและสถำนศกึษำในสงักดัท ำกำร
เบกิจ่ำยเขำ้ระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) เรยีบรอ้ยแลว้ (กรณีทีย่งั
ท ำกำรเบกิจำ่ยในระบบไมแ่ลว้เสรจ็ยงัไมต่อ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี้) 

16. วนั/เดอืน/ปี เบกิจ่ำย : ให้ระบุวนั/เดอืน/ปี ที่ท ำกำรเบกิจ่ำยและยอดเงนิเขำ้ระบบบรหิำร
กำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) เรยีบรอ้ยแลว้ โดยใหร้ะบุเป็น วนั/เดอืน/ปีพ.ศ. เช่น 
14/ก.พ./2560 เป็นตน้ 

17. งบประมำณคงเหลอื (บำท) คอื งบทีเ่หลอืจำ่ยจำกกำรจดัซือ้จดัจำ้งรำยกำรงบลงทุนแลว้ 
18. หมำยเหตุ : ให้ระบุควำมคบืหน้ำในกำรจดัซื้อจดัจำ้งรำยกำรงบลงทุน โดยระบุสถำนะของ

กำรด ำเนินงำนล่ำสุดว่ำครุภณัฑ ์หรอืทีด่นิและสิง่ก่อสร่ำงในควำมรบัผดิชอบของท่ำนอยู่ในขัน้ตอนไหน
ของกำรจดัซือ้จดัจำ้ง 
 

5. ผูร้บัผิดชอบ / ประสานงาน 

5.1 นำยสุรยิำ  เลำ้ประเสรฐิ   โทร 098-254-5161 ID Line: ton_conan 

5.2 นำยอดุลย ์เจยีวหว้ยขำน  โทร 092-883-6596 ID Line: bee53125440114 

 

6. ช่องทาง/วิธีการจดัส่งข้อมลูรายงานผลการจดัซ้ือจดัจ้าง งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 6.1 ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนิกส ์: efficiency.planbpi@gmail.com  

 6.2 หนงัสอืรำชกำร (บนัทกึขอ้ควำม) 

 6.3 โทรสำร 02-482-2174 

  

  


