คู่มือการติ ดตามงบลงทุน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
เอกสำรฉบับนี้จดั ทำขึน้ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรรำยงำนผล
กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง งบลงทุนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ฝ่ ายประสิ ทธิ ภาพองค์กร กองโนบายและแผน
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1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในกำรติดตำม และรำยงำนผลควำมคืบหน้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบ
ลงทุนประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ให้กับผู้บริหำรของสถำบันบัณ ฑิต พัฒนศิล ป์ และหน่ ว ยงำน
รำชกำรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องรับทรำบ
1.2 เพื่อรับทรำบปญั หำอุปสรรคกำรดำเนินงำนเป็ นระยะๆ และนำไปสู่กำรปรับปรุงแผนกำร
ปฏิบตั กิ ำรงบลงทุนให้มปี ระสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้
2. ระยะเวลาในการรายงานผล
2.1 รอบปกติ: ทุกวันพุธของแต่ละสัปดำห์
2.2 รอบพิเ ศษ: ส่ ง ข้อ มู ล ล่ ว งหน้ ำ ก่ อ นประชุ ม นั ้น ล่ ว งหน้ ำ 3-5 วัน ท ำกำร (ตำมที่ฝ่ ำ ย
ประสิทธิภำพองค์กรกำหนด) ตัวอย่ำงกำรประชุม เช่น ประชุมคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณฯของสถำบันฯและกระทรวงวัฒนธรรม กำรประชุมผูบ้ ริหำรของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
3. เครื่องมือที่ใช้
- แบบติดตำมงบลงทุนประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 (แบบ ต.ผ.3)

4. คาอธิ บายตารางการติ ดตามงบลงทุนประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
1. รำยกำรงบลงทุน/จำนวน/หน่ วยนับ : ชื่อรำยงบลงทุน/จำนวน/หน่ วยนับ ทีห่ น่ วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดได้รบั กำรจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
2. วิธกี ำรจัดซื้อจัดจ้ำง : อิงตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ.2560 โดยมำตรำ 55 ระบุไว้ว่ำ กำรจัดซือ้ จัดจ้ำงพัสดุอำจกระทำได้โดยวิธ ี ดังต่ อไปนี้
(1) วิธปี ระกำศเชิญชวนทัวไป
่ ได้แก่ กำรทีห่ น่ วยงำนของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบกำรทัวไปที
่ ่
มีคุณสมบัตติ รงตำมเงือ่ นไขทีห่ น่วยงำนของรัฐกำหนดให้เข้ำยืน่ ข้อเสนอ
(2) วิธคี ดั เลือก ได้แก่ กำรที่หน่ วยงำนของรัฐเชิญชวนเฉพำะผูป้ ระกอบกำรที่มคี ุณสมบัติ
ตรงตำมเงื่อนไขทีห่ น่ วยงำนของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำสำมรำยให้เข้ำยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงำน
นัน้ มีผปู้ ระกอบกำรทีม่ คี ุณสมบัตติ รงตำมทีก่ ำหนดน้อยกว่ำสำมรำย
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(3) วิธเี ฉพำะเจำะจง ได้แก่ กำรทีห่ น่วยงำนของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบกำรทีม่ คี ุณสมบัตติ รง
ตำมเงือ่ นไขทีห่ น่ วยงำนของรัฐกำหนดรำยใดรำยหนึ่งให้เข้ำยืน่ ข้อเสนอ หรือให้เข้ำมำเจรจำต่อรองรำคำ
รวมทัง้ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุกบั ผูป้ ระกอบกำรโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงที่
ออกตำมควำมในมำตรำ 96 วรรคสอง
3. ช่วงเวลำประกำศ : ให้ระบุช่วงระยะเวลำ (วัน/เดือน/ปี ) ทีห่ น่ วยงำน/สถำนศึกษำในสังกัด
ของสถำบันฯเชิญชวนผู้ประกอบกำรทัวไปที
่
่มคี ุณสมบัตติ รงตำมเงื่อนไขที่หน่ วยงำนของรัฐกำหนดให้
เข้ำยืน่ ข้อเสนอ
4. เลขทีส่ ญ
ั ญำ : ให้ระบุเลขที่ของสัญญำที่ท่หี น่ วยงำน/สถำนศึกษำในสังกัดของสถำบันฯได้
ตกลงกับคู่สญ
ั ญำเรียบร้อยแล้ว เช่น สัญญำเลขที่ 5/2560 เป็ นต้น (ในกรณีไม่มสี ญ
ั ญำให้ระบุเป็ นใบสัง่
ซือ้ แทน)
5. วัน/เดือ น/ปี ที่เ ซ็น สัญ ญำ : ให้ระบุ วัน /เดือ น/ปี ที่หน่ ว ยงำน/สถำนศึกษำในสังกัดของ
สถำบันฯเซ็นสัญญำกับคู่สญ
ั ญำ เช่น ทำสัญญำวันที่ 5 ตุลำคม 2560 ให้ใส่ 05/ต.ค./2560 เป็นต้น
6. คู่สญ
ั ญำ : ให้ระบุรำยชื่อบริษทั /ห้ำงร้ำน/อื่นๆทีเ่ ป็นคู่สญ
ั ญำกับทีห่ น่ วยงำน/สถำนศึกษำใน
สังกัดของสถำบันฯ
7. วัน/เดือน/ปี เริม่ ต้นและสิ้นสุดกำรดำเนินงำน : ให้ระบุเป็ น วัน/เดือน/ปี พ.ศ.ที่เริม่ ต้น ถึง
วันทีส่ น้ิ สุดในกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ เช่น 14/ก.พ./2560 - 31/มี.ค./2560
8. จำนวนเงินตำมสัญญำ (บำท) : ให้ระบุจำนวนเงินตำมทีห่ น่ วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
ได้ทำกำรตกลงกับคู่สญ
ั ญำหรือผูร้ บั จ้ำง/ผูว้ ่ำจ้ำง (จำนวนเงินตำมทีร่ ะบุในสัญญำ) (หน่วยเป็นบำท)
9. จำนวนงวดงำน (งวด) : ให้ระบุงวดงำนตำมทีห่ น่ วยงำน/สถำนศึกษำในสังกัดของสถำบันฯ
ได้มกี ำรตกลงกันกับผูร้ บั จ้ำง/ผูร้ บั เหมำ (มีหน่วยเป็นงวด)
10. วันทีส่ ่งงำนตำมงวดทีร่ ะบุตำมสัญญำ : ให้ระบุเป็น วัน/เดือน/ปีพ.ศ. ตัวอย่ำงเช่น มีกำรตก
ลงกันทัง้ หมด 3 งวดงำนให้ระบุวนั ทีส่ ่งตำมงวดงำนดังนี้
งวดที่ 1 : 15/ต.ค./2560
งวดที่ 2 : 24/พ.ย./2560
งวดที่ 3 : 15/ธ.ค./2560
11. จำนวนเงินตำมงวดที่ระบุตำมสัญญำ (บำท) : ให้ระบุจำนวนเงินตำมงวดงำนที่กำหนดใน
สัญญำ ตัวอย่ำงเช่น มีทงั ้ หมด 3 งวดงำนในสัญญำ ให้ระบุจำนวนเงินตำมงวดที่ระบุตำมสัญญำ ตำม
ตัวอย่ำงด้ำนล่ำง
งวดที่ 1 : 500,000 บำท
งวดที่ 2 : 750,000 บำท
งวดที่ 3 : 750,000 บำท
12. เลขที่ PO ในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) : เป็ นเลขที่
บ่งบอกว่ำหน่ ว ยงำน/สถำนศึกษำในสังกัด ได้ทำกำรจองเงินในระบบแล้ว (ต้องระบุเ พื่อเป็ นหลักฐำน
ยืนยันว่ำได้จองเงินในระบบแล้ว)
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13. วันส่งมอบจริง : ให้ระบุวนั ที่ผรู้ บั เหมำ/ผู้รบั จ้ำง ส่งมอบงำนให้กบั คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงงำน ให้ระบุเป็น วัน/เดือน/ปี เช่น งวดที่ 1 : 15/พ.ย./2560 เป็นต้น
14. วันตรวจรับงำน : ให้ระบุวนั ที่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงงำนทำกำรตรวจรับงำนที่ทำง
ผูร้ บั เหมำ/ผูร้ บั จ้ำง ส่งมอบงำนให้ โดยระบุเป็น วัน/เดือน/ปีพ.ศ. เช่น งวดที่ 1 : 28/พ.ย./2560 เป็นต้น
15. จำนวนเงินเบิกจ่ำย (บำท) : ให้ระบุจำนวนเงินที่หน่ วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดทำกำร
เบิกจ่ำยเข้ำระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว (กรณีทย่ี งั
ทำกำรเบิกจ่ำยในระบบไม่แล้วเสร็จยังไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในช่องนี้)
16. วัน/เดือน/ปี เบิกจ่ำย : ให้ระบุวนั /เดือน/ปี ที่ทำกำรเบิกจ่ำยและยอดเงินเข้ำระบบบริหำร
กำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว โดยให้ระบุเป็น วัน/เดือน/ปีพ.ศ. เช่น
14/ก.พ./2560 เป็นต้น
17. งบประมำณคงเหลือ (บำท) คือ งบทีเ่ หลือจ่ำยจำกกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงรำยกำรงบลงทุนแล้ว
18. หมำยเหตุ : ให้ระบุควำมคืบหน้ำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยกำรงบลงทุน โดยระบุสถำนะของ
กำรดำเนินงำนล่ำสุดว่ำครุภณ
ั ฑ์ หรือทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร่ำงในควำมรับผิดชอบของท่ำนอยู่ในขัน้ ตอนไหน
ของกำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
5. ผูร้ บั ผิดชอบ / ประสานงาน
5.1 นำยสุรยิ ำ เล้ำประเสริฐ
5.2 นำยอดุลย์ เจียวห้วยขำน

โทร 098-254-5161 ID Line: ton_conan
โทร 092-883-6596 ID Line: bee53125440114

6. ช่องทาง/วิ ธีการจัดส่งข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนปี งบประมาณ พ.ศ.2561
6.1 ไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ : efficiency.planbpi@gmail.com
6.2 หนังสือรำชกำร (บันทึกข้อควำม)
6.3 โทรสำร 02-482-2174

