ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 11/๒๕62
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ วิทยาลัยช่างศิลป
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพื่อทราบ
1.1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.2 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

การประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11/๒๕62
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.
ณ วิทยาลัยช่างศิลปะ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2562
ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้จั ดทาสรุป รายงานการประชุมคณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/25๖2 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา
14.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยช่างศิลปะ ตามรายละเอียดดังแนบ
มติที่ประชุม .......................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ….
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดาเนินงานจากมติที่ประชุม
-ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ
-ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ติด ตามความติ ดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พ.ย. 2562)
รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาเสนอต่อที่ประชุมตามลาดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.1
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ... ....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ ...............
....................................................................................................................................................................... ......
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...........................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .........................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ......... .....
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .. ..............
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ................
.......................................................................................................................................................................

5.2 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจานวน 465,123,600 (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
สาหรับ รายงานความคืบ หน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบนาเสนอต่อที่ประชุมตามลาดับเอกสาร ประกอบวาระที่ 5.2
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ....
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ......
.............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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......................................................................................................................... ......................................................
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............................................................................................................................................................... ..............
..............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..............
...............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ......
......................................................................................................................................... ......................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเพือ่ ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562

รายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ครั้งที่ 10/25๖2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 25๖2
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
ผูมาประชุม
๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
๒. นายอํานวย นวลอนงค
รองอธิการบดี
3. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี
4. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุน
รองอธิการบดี
5. นายสมภพ เขียวมณี
ผูชว ยอธิการบดี
6. ผ.ศ.ภูริ วงศวิเชียร
ผูชว ยอธิการบดี
7. นายสุรัตน จงดา
ผูชว ยอธิการบดี
8. นางสาวสาริศา ประทีปชวง
ผูชว ยอธิการบดี
9. ผศ.เดน หวานจริง
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
10. รศ.จินตนา สายทองคํา
คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค
11. ผศ.พิมณภัทร ถมังรักษสัตว
คณบดีคณะศิลปศึกษา
12. นายกิตติ อัตถาผล
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป
13 นางกษมา ประสงคเจริญ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
14. นายศิวพงศ กัง้ สกุล
ผูอ ํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

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

15. นายวิฑูรย พูนสวัสดิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
16. นายศุภรากร พานิชกิจ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
17. นางพีรานุช รุงศรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
18. นายจําเริญ แกวเพ็งกรอ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ
19. นายเชาวนาท เพ็งสุข
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
20. นายวัฒนพล เทียนทอง
แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
21. นางกัลยาณี ยังสังข
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
22. นางสิริลักษณ ดุริยประณีต
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
23. นายจรัญ หนองบัว
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป
24. นางขวัญใจ พิมพิมล
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
25. นางอารีย สีลาพันธ
ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช
26. นายภัทรชัย พวงแผน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง
27. นางแสงแข โคละทัต
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
28. นายสุรินทร วิไลนําโชคชัย
หัวหนางานตรวจสอบภายใน
29. นายวิชิต เพ็ชรดี
หัวหนาฝายประสิทธิภาพองคกร
ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. นายจิรพจน จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี
2. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

3. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
4. นายวัชรินทร อาวสินธุศิริ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
5. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งกาน
หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ
7. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ
คณะศิลปนาฏดุริยางค
2. นางสาวเสาวนีย รอดตัว
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประธานกรรมการ เปนประธานการ
ประชุมและกลาวเปดประชุมเพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ
ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ฝ า ยเลขานุ ก ารได นํ า เสนอรายงานการประชุ ม คณะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตาม เร ง รั ด การใช จ า ย
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป ครั้ ง ที่ 9/๒๕๖2
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป เสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
ฝายเลขานุการไดนําเสนอ รายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติที่ประชุมในการประชุม
คณะกรรมการ กํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 9/2562
ความคืบหนา
ยังไมได
ดําเนินการ

อยูระหวาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ดําเนินการแลว

ภารกิจ/รายละเอียดที่
มอบหมาย

การดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง
เพื่อพิจารณา
5.3 สรุปผลการเบิกจาย
งบอุดหนุนและงบรายจายอื่น

1. หนวยงานในสังกัดทุกแหง
2. กองนโยบายและแผน



มอบหมายใหหนวยงานในสังกัดสรุปผลการ
เบิกจายงบประมาณงบเงินอุดหนุนและงบ
รายจายอื่นของหนวยงานที่ไดรับจัดสรรทุก
รายการ และแจงยืนยันยอดคงเหลือ มายังกอง
นโยบายและแผน ทั้งในรูปแบบเอกสารและ
รูปแบบไฟล ทาง email :
efficiency.plan@bpi.mail.go.th ภายในวันที่ 17
กันยายน2562 เพื่อดําเนินการรวบรวมเสนอ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตอไป

1. หนวยงานในสังกัดทุกแหง
2. กองนโยบายและแผน



ใหหนวยงานสํารวจวงเงินคาสาธารณูปโภค ของ
หนวยงาน และหนี้คาสาธารณูปโภคที่คางชําระ
หรืออาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน หากมีการ
เรียกเก็บหนี้คาสาธารณูปโภคภายในเดือน
กันยายน 2562 และมีงบประมาณไมเพียงพอ
ใหเรงขอรับการจัดสรรงบประมาณคา
สาธารณูปโภค ไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
เพื่อจัดสรรวงเงินไปชําระหนี้คาสาธารณูปโภค
ใหเรียบรอยภายใน วันที่ 2 กันยายน 2562

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อ
พิจารณา
5.4 ติดตามผลการเบิกจาย

คาสาธารณูปโภคประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงสรุปภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน
2562 ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการเบิกจาย
งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,220,779,500 บาท (หนึ่งพันสองรอยยี่สิบลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)
คิดเปน รอยละ 88.50 โดยมีผลเบิกจายที่สามารถสรุปไดดังนี้
1. เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายการเบิ กจา ยงบประมาณเปน รายไตรมาสและมาตรการดา น
การงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทที่กําหนดไว ในไตรมาสที่ 4 ใหเบิกจายรอยละ 100
พบวาต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 11.50
2. เปรียบเทียบกับผลการเบิกจายงบประมาณ ป 2561 ที่มีผลเบิกจายในภาพรวม รอยละ 87.26
พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลเบิกจายงบประมาณสูงขึ้นกวาป 2561 ในภาพรวม รอยละ 1.24
3. เปรียบเทียบผลการเบิกจาย ปงบประมาณ 2562 และ ปงบประมาณ พ.ศ.261 ตามวงเงินที่
เบิกจายได พบวา
งบบุคลากร มีผลเบิกจายสูงขึ้น รอยละ 1.53
- งบดําเนินงาน มีผลเบิกจายสูงขึ้น รอยละ 68.15
- งบลงทุน มีผลเบิกจายสูงขึ้น รอยละ 34.64
- คาครุภัณฑ มีผลเบิกจายสูงขึ้น รอยละ 85.84
- คาที่ดินและสิ่งกอสราง มีผลเบิกจายสูงขึ้น รอยละ 10.57
- งบเงินอุดหนุน มีผลเบิกจายสูงขึ้น รอยละ 9.80
- งบรายจายอื่น มีผลเบิกลดลง รอยละ 30.76
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ลําดับผลการเบิกจายงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ
วันที่ 5 ก.ย. 2562)
นายวิ ชิ ต เพ็ ช รดี กรรมการและเลขานุ ก ารได แ จ ง ลํ า ดั บ ผลการเบิ ก จ า ยงบลงทุ น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ของหนวยงานและสถานศึกษา
โดยขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการเบิกจายงบประมาณ งบ
ลงทุนทั้งสิ้น 390,453,200 บาท (สามรอยเกาสิบลานสี่แสนหาหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน) ผลการเบิกจายใน
ภาพรวมเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลงคิดเปน รอยละ 73.41 โดยหนวยงานที่เบิกจายงบลงทุนไดเกิน
กวารอยละ 73.41 (สูงกวาภาพรวม) จํานวน 14 หนวยงาน และมีหนวยงานที่มีผลการเบิกจายตั้งแต รอยละ
73.41 ลงมา (ต่ํากวาภาพรวม) จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก
1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
รอยละ 99.98
2. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
รอยละ 99.97
3. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
รอยละ 99.96
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
รอยละ 99.95
5. วิทยาลัยชางศิลป
รอยละ 99.91
6. คณะศิลปวิจิตร
รอยละ 99.81
7. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
รอยละ 99.68
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง
รอยละ 98.95

9. วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช รอยละ 96.56
10. วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี
รอยละ 94.01
11. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
รอยละ 92.10
12. สํานักงานอธิการบดี
รอยละ 89.17
13. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
รอยละ 82.64
14. วิทยาลัยนาฏศิลป
รอยละ 75.67
และมีหนวยงานที่มผี ลการเบิกจายตั้งแต รอยละ 73.41 ลงมา (ต่ํากวาภาพรวม) จํานวน 5
หนวยงาน ตามลําดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 สรุปผลการเบิกจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการไดแจง ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดของ
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแต ตุลาคม 2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยแสดงขอมูล
การใชจายงบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ฯ ประกอบดวย
- ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 2561
ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม
2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม
2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานเสนอตอ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหอนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดป 2562
จากขอมูลสรุปผลการเบิกจาย (ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ) พบวา
1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 ไดทั้งสิ้น 91,938,681
บาท (เกาสิบเอ็ดลานเกาแสนสามหมื่นแปดพันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) คิดเปนรอยละ 105.88
2. มีการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 ทั้งสิ้น 71,114,232 บาท
(เจ็ดสิบเอ็ดลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองรอยสามสิบสองบาทถวน) คิดเปนรอยละ 81.90
3. มีหนวยงานที่มีผลการเบิกจาย ต่ํากวา รอยละ 80 จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน
อธิการบดี รอยละ 67 วิทยาลัยชางศิลป รอยละ 59 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี รอยละ 76
4. มีหนวยงานที่จัดเก็บไดต่ํากวากรอบประมาณการรายไดที่สภาอนุมัติ 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. มีหนวยงานที่ใชจายเงินรายได เกินกวาที่หนวยงานจัดเก็บไดจริง แตไมเกินกรอบประมาณการ
รายไดที่สภาอนุมัติ 1 หนวยงาน ไดแก คณะศิลปนาฏดุริยางค ใชเกินกวาจัดเก็บไดจริง 113,948 บาท
6. มีหนวยงานที่ใชจายเงินรายได เกินกวากรอบประมาณการรายไดที่สภาฯอนุมัติแตไมเกินกวาที่
สามารถจัดเก็บได 1 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใชเกินกวาสภาอนุมัติ 158,832 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 สรุปผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงสรุปผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคตอที่ประชุม
รับทราบตามรายละเอียด ดังนี้
ที่
1

หนวยงาน
สํานักงานอธิการบดี

สถานะเบิกจาย

งบดําเนินงาน

3

คณะศิลปศึกษา

คณะศิลปนาฎดุริยางค

5

วิทยาลัยนาฎศิลป

10,878,600

-

8,080,711

-

-

-

8,080,711

คงเหลือ

2,797,889

-

-

307,668

3,105,556

630,846

642,846

630,846

633,334

183,636

195,636

12,000

-

-

9,512

-

-

คงเหลือ

2,488

-

-

วงเงินที่ไดรับ

12,000

-

-

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

11,000

-

-

1,000

-

-

183,636

184,636
165,070

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม

-

-

153,070

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

-

-

-

วงเงินที่ไดรับ

170,000

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

110,411
59,589

วงเงินที่ไดรับ
วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62
คงเหลือ
8

วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง

1,401,486

-

227,804

311,760

320,000

86,847

150,000

311,760

320,000

86,847

-

-

-

868,607
868,607
-

170,000

563,153

928,000

157,393

1,818,546

140,577

562,160

691,285

155,451

1,549,473

29,423

993

236,715

1,942

269,073

394,586

1,330,315

-

285,675

2,010,576

394,586

1,302,402

-

285,673

1,982,662

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62
-

วงเงินที่ไดรับ

27,913
200,000

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62
คงเหลือ

741,135

200,000
-

วงเงินที่ไดรับ
11 วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด

132,155

168,215

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

คงเหลือ
10 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ

413,286

745,635

วงเงินที่ไดรับ

วงเงินที่ไดรับ
วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย

1,629,290

581,500

-

132,155

745,635

150,000
-

คงเหลือ
9

11,000

-

12,000

คงเหลือ
7

9,512

-

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

-

-

2

27,914

1,119,196

2,060,331

808,456

1,749,591

741,135
-

170,000

408,735

-

310,740

310,740

600,000

1,178,735

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

ไมสงขอมูลผลการเบิกจายคา

คงเหลือ
12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

สาธารณูปโภค

วงเงินที่ไดรับ

200,000

553,560

357,700

500,000

1,611,260

*ตรวจสอบการรายงานขอมูล

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

200,000

689,366

420,693

496,731

1,806,790

วนศ.ลพบุรี ในสวนของเงินอุดหนุนที่

คงเหลือ
13 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง

-

534,560

1,646,725

-

111,235

111,355

760,530

375,533

1,688,348

760,492

375,466

1,688,242

38

67

106

229,889

882,276

111

9

208,200

344,085
344,085

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

208,200
-

-

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

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

57,225

15,152

วงเงินที่ไดรับ

138,700

250,170

273,716

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

118,299

241,358

20,401

8,812

วงเงินที่ไดรับ

126,900

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

11,648

84,025

72,800

735,386

240,716

44,940

645,313

33,000

27,860

90,073

167,520

279,500

18,980

592,900

125,825

183,662

154,706

18,980

483,173

1,075

-16,142

124,794

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

7,446

22,650

-2,821

30,989

58,264

คงเหลือ

คงเหลือ
19 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

-

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

คงเหลือ

18 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

-195,530
1,758,080

-

คงเหลือ

17 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

3,269
645,795

882,285

คงเหลือ

16 วิทยาลัยชางศิลป

-62,993

230,000

วงเงินที่ไดรับ

15 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา*

-135,806

วงเงินที่ไดรับ
คงเหลือ
14 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

หมายเหตุ

11,186,268

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

คงเหลือ
6

รวมทั้งสิ้น (บาท)

ผลการเบิกจาย ต.ค.61-ก.ย.62

วงเงินที่ไดรับ
คณะศิลปวิจิตร

เงินรายได
ที่สภาอนุมัติ
307,668

วงเงินที่ไดรับ

คงเหลือ
4

งบอุดหนุน
(จัดสรรเพิ่ม)
-

วงเงินที่ไดรับ
2

งบอุดหนุน

คงเหลือ

-

-

109,727

ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

*ตรวจสอบการายงานขอมูล
วนศ.นคราราชสีมา ในสวนของเงิน
อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร
เพิ่มเติม

*ตรวจสอบการรายงานขอมูล
วชศ.นครศรีธรรมราชในสวนของเงิน
อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร
เพิ่มเติม

จากตารางขอมูลสามารถสรุปขอมูลไดดังนี้
1 งบดําเนินงาน
2 งบเงินอุดหนุน
3 งบเงินอุดหนุนที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม
รวม 2+3
4 เงินรายได
รวมทั้งสิ้น (1+(รวม 2+3) +4)

ไดรับจัดสรร
เบิกจาย
14,475,386
11,324,552
10,476,513 10,361,074
9,054,541
8,557,593
19,531,054 18,918,667
8,155,478
5,576,708
42,161,918 35,819,928

คงเหลือ
3,150,834
115,439
496,948
612,387
2,578,769
6,341,990

1.ขอมูลที่ไดรับรายงานผลยังขาดความสมบูรณ เนื่องจากมีหนวยงานที่ไมไดรายงานผลการเบิก
จายเงินคาสาธารณูปโภค ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด
และมีขอมูลที่ไดรับรายงานแตตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วนศ.
นครราชสีมา และวชศ.นครศรีธรรมราช
2. มีขอสังเกตจากขอมูลที่ไดรับรายงาน ในประเด็นดังตอไปนี้
2.1 มีหนวยงานที่ใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณสําหรับเปนคาสาธารณูปโภคไมครบทุก
แหลงประมาณหรือใชเพียงบางสวน เชน การใชเงินรายได เปนตน โดยหนวยงานดังกลาวประกอบดวย คณะวิชาทั้ง
3 คณะวิชา และสํานักงานอธิการบดี
2.2 มีงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรสําหรับเปนคาสาธารณูปโภคใหหนวยงานคงเหลือ โดยใน
ภาพรวมคงเหลือ 612,387 บาท การมีวงเงินคงเหลืออาจมาจาก
ปจจัยตางๆ เชน การรายงานขอมูลคลาดเคลื่อน หรือ การใชแหลงงบประมาณอื่นเบิกจายโดยฝายเลขานุการฯ จะ
ตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานใหชัดเจนและเสนอผูบริหารรับทราบตอไป
3. จากภาพรวมพบวา ปงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดสรร
ใหหนวยงานเบิกจายเปนคาสาธารณูปโภค เพียงพอทุกแหง
4. ในป งบประมาณ พ.ศ.2563 คาดวา แหลงเงินสําหรับจัดสรรเพิ่มเติมใหหนวยงานเปนคา
สาธารณูปโภค อาจมีวงเงินจํากัด โดยมีจํานวน ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จัดสรรเพิ่มเติมใหเปนจํานวนมาก
เนื่องจาก ปงบประมาณ 2563 ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯโดยไมเสียคาใชจาย
ลดลง ประกอบกับ คาดวาจะมีวงเงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ที่ สถาบันฯกําหนด และการกํากั บติดตามการใช
พลังงานและการเบิกจายคาสาธารณูปโภคในปงบประมาณ 2563 อยางเขมขน อาจชวงสงผลใหสามารถลดปริมาณ
การใชพลังงานและลดคาใชจายคาสาธารณูปโภคลงไดโดยตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ของสถาบันฯ กําหนด
เปาหมายการลดใชพลังงานและคาสาธารณูปโภค ลดลงรอย 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใชในปที่ผานมา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) การติดตามและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2563 ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แผนการปฏิบั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ และภารกิจ ของ
วิทยาลัย คณะวิชา สํานักงาน ประกอบดวย
ก. ติ ด ตามและรายงานผลการดํ า เนิ น งานและการเบิ ก จ า ย งบลงทุ น รายการค า ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ ในภาพรวมและ จําแนกตามรายการที่ไดรับจัดสรร
ข. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย งบเงินอุดหนุน ในภาพรวมและจําแนก
ตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรร

ค. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย งบรายจายอื่น ในภาพรวมและจําแนก
ตามรายการกิจกรรม/โครงการที่ไดรับจัดสรร
โดยเปรียบเที ยบผลการเบิ กจายในภาพรวมของหนว ยงานกั บเปาหมายที่ รัฐบาลกําหนด และ
เปรียบเทียบลําดับการเบิกจายของแตละหนวยงาน
(2) การติดตามและรายงานผลการใชจายเงินรายไดประจําป 2563 ภายใต แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินรายได และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สํานักงาน
โดยแสดง ขอมูลการใชจายงบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ฯ ประกอบดวย
ก. ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูล ยอดรายรับ จริงสะสมตั้งแต เดือนตุล าคม
2562 ถึง กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
ข. การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม
2562 ถึง กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
ค. การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม
2561 ถึง มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานเสนอตออธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหอนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดป 2563
(3) การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณคาสาธารณูปโภค
ก. แหลงงบประมาณของคาสาธารณูปโภคที่หนวยงานไดรับจัดสรร ประกอบดวย
- เงินงบประมาณ งบดําเนินงาน
เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
ฯ รายการคาจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา รอยละ 30
- เงินรายได รอยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ และ รอยละ 20 จากรายรับคา
หอพัก
- เงินคาสาธารณูปโภคที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม (กรณีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ)
ข. รายการคาสาธารณูปโภคที่เบิกจาย ประกอบดวย
คาไฟฟา
- คาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต
คาน้ําประปา
- คาไปรษณีย
คาโทรศัพท
ค. การรายงานผลการเบิ ก จ า ยค า สาธารณู ป โภค รายงานโดยเปรี ย บเที ย บผลการเบิ ก จ า ย
คาสาธารณูปโภค กับ วงเงินที่ไดรับจัดสรรตามแหลงงบประมาณของคาสาธารณูปโภค และแผนการเบิกจายคา
สาธารณูปโภคของหนวยงาน
ง. การรายงานปญหา/อุปสรรค ของการเบิกจายคาสาธารณูปโภค เชน สาเหตุของการเบิกจายคา
สาธารณูปโภค ไมเปนไปตามแผนฯ เปนตน
(4) วิธีการ/เครื่องมือ ในการติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
1. การติดตามและรายงานผลโดยการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจาย
งบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กําหนดประชุมทุกเดือน ตั้งแต ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จํานวน
12 ครั้ง
2. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ป 2563 โดยรายงานผลการเบิกจายพรอมทั้งปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไข เปนรายไตรมาสตอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
3. การติดตามโดยใชแบบฟอรมติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กําหนด (ตามคูมือการรายงานผลการเบิกจาย) ประกอบดวย

- แบบฟอรม ติดตามความคืบหนาในการจัดซื้อจัดจาง และผลการเบิกจายงบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ
- แบบฟอรม รายงานผลการเบิกจาย งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
- แบบฟอรม รายงานผลการเบิกจาย เงินรายได
- แบบฟอรม รายงานผลการเบิกจาย คาสาธารณูปโภค
4. การติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ผานระบบ MIS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
(5) ระยะเวลาและชองทางในการสงขอมูลผลการเบิกจายของหนวยงานในสังกัด
ก. การรายงานผลการเบิกจายตามแบบฟอรมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด ใหหนวยงานรายงาน
ลวงหนา กอนประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 3-5 วัน
ทําการ ในรูปแบบเอกสาร และ File ขอมูล
ข. ชองทางการรายงาน ไดแก Email: efficiency.planbpi@bpi.gmail.com และ line กลุม
ติดตามเรงรัดงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงแนวทางการบริหารงบประมาณของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
(1) การบริหารงบลงทุน
1.1 กอนที่รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะผาน
การพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีตองใชงบประมาณรายจายประจําปที่ลวงแลวไปพลางกอน ตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงกรณีที่ไดรับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ ให
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเตรียมการจัดซื้อจัดจางในขั้นตอนที่เปนเรื่องภายในของหนวยงานไวกอน
เชน การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผูเสนอราคา เงื่อนไขในการจัดซื้อจัด
จาง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
1.2 ให หน วยงานในสั งกั ดสถาบั นบัณฑิ ตพั ฒนศิ ลป จั ดทํ าแผนจั ดซื้ อจั ดจ างประจํ าป ทั้งป และ
ประกาศเผยแพรในระบบเครือข ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน และปดประกาศเผยแพร ณ
สถานที่ปดประกาศของหนวยงาน และใหหนวยงานรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาหรือขอตกลง
ไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว กลาวคือ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนถึงขั้นตอนไดตัวผูขาย
หรือผูรับจางไวกอนได เวนแตขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหหนวยงานปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจางไวดวยวา การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได
ต อเมื่ อพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ผลใช บั งคั บ และได รั บจั ดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 พรอมทั้งรายงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดวย
ทั้งนี้ การลงนามในสั ญ ญาใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง
1.3 คาอํานวยการกอสราง ถาเปนรายการใหมขอใหทุกหนวยงานใชงบประมาณคาอํานวยการ
กอสรางจากงบประมาณที่เหลือจายจากการจัดซื้อจัดจางของรายการนั้นๆ โดยแจงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพื่อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณคาอํานวยการกอสรางเมื่อทํา OP เรียบรอยแลว ภายใน 7 วัน
1.4 คาอํานวยการกอสรางของรายการงบผูกพันเดิมหรือรายการปเดียวของปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ที่กันเงินเหลื่อมปไวแลว ใหห นวยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณคาอํานวยการกอสรางมายังสถาบั น

บัณฑิตพัฒนศิลป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยงบประมาณผูกพันเดิมไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ หากหนวยงานใดไมสงขอใหหนวยงานนั้นใชงบประมาณเงิน
รายไดของหนวยงานทานเอง
(2) การบริหารงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น
a. ใหดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณอยางเครงครัด
เนื่องจากสํานักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจายเปนรายไตรมาส
b. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดําเนินการขออนุมัติโครงการโดยให
ผูรับผิดชอบหลักเปนผูขออนุมัติโครงการเพื่อใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 18
ตุลาคม 2562
c. เรงรัดดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จตามแผนการใชจายงบประมาณ หากชากวาแผนการใชจาย
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะถือวาเปนงบประมาณเหลือจาย อาจจะนํางบประมาณดังกลาวไปดําเนิน
กิจกรรมที่มีความจําเปน และมีความพรอมในการดําเนินการ
d. เมื่อผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแลว ขอใหแจงงบประมาณ
เหลือจายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบทุกไตรมาส เพื่อจะไดนํางบประมาณที่เหลือจายจัดสรรใหกับหนวยงานที่
จัดทําคําขอใชงบประมาณเหลือจายตอไป
(3) การบริหารงบประมาณโครงการฝกอบรมสัมมนาที่ใชจ ายจากงบดําเนินงาน งบเงิ น
อุดหนุนและงบรายจายอื่น
3.1 ขอให ทุกหนว ยงานจั ดโครงการภายในสวนราชการที่ ตั้งของหนวยงานโดยไมให ออกไป
จัดตางจังหวัด ยกเวนโครงการที่มีความจําเปนใหจัดไดไมเกินปละ 2 ครั้ง
3.2 ถาหากการประชุมของทานสามารถประชุมผาน Video conference ไดขอใหจัดประชุมผาน
Video conference เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ
3.3 โครงการที่สวนกลางจัดใหเบิกคาใชจายในการเดินทางเขารวมโครงการจากงบประมาณ
ของโครงการและไม ใ ห ตั ด โอนงบประมาณไปยั ง หน ว ยงานต น สั ง กั ด ของผู ร ว มโครงการ โดยให ห น ว ยงาน
ตนสังกัดแจงคาใชจายใหสวนกลางเพื่อขอเบิกคาใชจายในวันจัดโครงการสัมมนานั้นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี เลิกประชุม เวลา 16.30 น.

นายอดุลย เจียวหวยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผูสรุปการประชุม
ผูตรวจสรุปการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
ติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
-ไม่ ม-ี

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องที่เสนอในที่ประชุมทราบ
-ไม่ ม-ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

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

ิ ปศก
ึ ษำ
คณะศล

ิ ปนำฏ
คณะศล
ดุรย
ิ ำงค์

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
นครศรีธรรมรำช

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
อ่ำงทอง

ิ ป์
งำนปรับปรุงระบบถังเก็บน้ ำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศล
(วังหน ้ำ)

ค่ำตกแต่งภำยใน ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร และงำนระบบ
ิ ปศก
ึ ษำ สถำบันบัณฑิตพัฒนศล
ิ ป์ ตำบล
อำคำร คณะศล
ศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ค่ำตกแต่งภำยใน ครุภัณฑ์ประกอบอำคำร และงำน
ิ ปนำฏดุรย
ระบบอำคำร คณะศล
ิ ำงค์ สถำบันบัณฑิตพัฒน
ิ ป์ ตำบลศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศล

ิ ป ตำบล
ปรับปรุงอำคำรดุรย
ิ ำงค์ไทย วิทยำลัยนำฏศล
ศำลำยำ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

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

เวทีสำเร็จรูป

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
สุโขทัย

สร ้ำงคันคอนกรีต รอบสระน้ ำพร ้อมปรับภูมท
ิ ัศน์ วิทยำลัย
ิ ปสุโขทัย ตำบลบ ้ำนกล ้วย อำเภอเมืองสุโขทัย
นำฏศล
จังหวัดสุโขทัย

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์
กำฬสน

่ มแซม/ต่อเติมอำคำรเอนกประสงค์ วิทยำลัย
ปรับปรุง/ซอ
ิ ปกำฬสน
ิ ธุ์ ตำบลกำฬสน
ิ ธุ์ อำเภอเมืองกำฬสน
ิ ธุ์
นำฏศล
ิ ธุ์
จังหวัดกำฬสน

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์
กำฬสน

ปรับปรุงอำคำรดนตรี (อำคำรศรีตรัง) และภูมท
ิ ัศน์
ิ ปกำฬสน
ิ ธุ์ ตำบลกำฬสน
ิ ธุ์ อำเภอเมือง
วิทยำลัยนำฏศล
ิ ธุ์ จังหวัดกำฬสน
ิ ธุ์
กำฬสน

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
ลพบุร ี

ิ ปลพบุร ี
ก่อสร ้ำงสนำมฟุตบอลพร ้อมลูว่ งิ่ วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุร ี จังหวัดลพบุร ี

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ปพัทลุง ตำบลควน
ชุดยักษ์ พยำ วิทยำลัยนำฏศล
มะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ปพัทลุง ตำบลควน
ชุดระบำวำนรพงศ ์ วิทยำลัยนำฏศล
มะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

9,177,000

21,000,000

653,056

6,606,500

6,200,000

6,400,000

(3) วิธเี ฉพาะเจาะจง

ว ันเดือนปี ที่
ั
เซ็นสญญา/
ั
ื่ คูส
ชอ
่ ญญา
ว ันทีล
่ งนามใน
้ื สงจ้
่ั อ
่ ั าง
ใบสงซ

บจก.สมาร์ท
แมททีเรียล

ประเภทของ
ั
คูส
่ ญญา

บริษัทจากัด

ว ัน เดือน ปี ที่
ิ้ สุด
จ ังหว ัดที่ เริม
่ ต้นและสน
ั
ื้ ตามสญญา/ใบส
ทาการซอ
ง่ ั
้
่ ั าง
ื สงจ้
ซอ

กรุงเทพฯ

จานวนเงินตาม
ั
่ั อ
ื้
สญญา/ใบส
งซ
่ ั าง
สงจ้

1,837,500.00

จานวนงวด
งานตาม
ั
สญญา

3

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

งวดที่ 1 : 30 ส.ค.62
งวดที่ 2 : 29 ต.ค.62
งวดที่ 3 : 28 ธ.ค.62

งวดที่ 1 : 455,000
งวดที่ 2 : 546,000
ที่ 3 : 819,000

งวด

เลขที่ PO ในระบบ
GFMIS

7013178441

P

472,640

38,546,500

ั
เลขทีส
่ ญญา/
่ั อ
ื้
เลขทีใ่ บสงซ
่ ั าง
สงจ้



1,820,000

43,531,045

(2) วิธค
ี ัดเลือก

รายการงบลงทุน •

ิ ชวน
(1) วิธป
ี ระกาศเชญ
ทว่ ั ไป

หน่วยงาน/
ึ ษา Œ
สถานศก

งบสุทธิหล ังโอน
เปลีย
่ นแปลง
(บาท)







1/2562

1/2562

4/2562



ั ญา
เลขทีส
่ ญ
6/2562





241998

สจ.007/2562

ป01/2562

ป02/2562

กิจกำรร่วมค ้ำ
บี.พี.

กิจกำรร่วมค ้ำ
บี.พี.

กิจกำรร่วมค ้ำ

กิจกำรร่วมค ้ำ

บ.ทัศนพลดี
เวลลอปเม ้น

ค. 8/2562





5/ก.ค./2562

26-ก.พ.-62

13-ส.ค.-62

บจก.

บ.เกียรติก ้องภพ บจก.(บริษัท
จากัด
จากัด)

บ.สมาร์ท แมท
ทีเรียล จากัด

บริษัท จากัด

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

30 ส.ค 2562

25 ก.ย 2562

ห ้างหุ ้นสว่ นพร
เจริญการค ้า
แอนด์คลีนนิง่

ห ้างหุ ้นสว่ น
จากัดเรือนไทย
105

ห ้างหุ ้นสว่ น
จากัด โอเนฟ
พร็อพเพอร์ต ี้
แมเนจเมนท์

ใบสงั่ จ ้างเลขที่
42/2562

นิตบ
ิ ค
ุ คล

นิตบ
ิ ค
ุ คล

ห ้างหุ ้นสว่ น
จากัด

กรุงเทพฯ

กทม.

นครปฐม

กรุงเทพฯ

อ่างทอง

12/ก.ค./2562-10/
ก.ค./2562

เริม
่ 01/8/2562
ิ้ สุด 31/07/2563
สน

25 มี.ค. - 20 ต.ค.
2562

1 มี.ค. 62-- 3 ม.ค.64

13 ส.ค. - 12 ก.ย.62

สุโขทัย

30 พ.ค. 2562-24
ม.ค.63

ิ ธุ์
กาฬสน

30/ส.ค/2562 - 25 /
ก.พ/2563

ิ ธุ์
กาฬสน

จังหวัด
ลพบุร ี

25/ก.ย/2562 - 22/
มี.ค/2563

1,185,800



584,000



28/2562

25 ก.พ. 62

บริษัท จัย
มาตาร์ด ี

บจก.

กทม.

25 ก.พ. 62 - 23
ก.ย. 62

1,393,750



28/2562

25 ก.พ. 62

บริษัท จัย
มาตาร์ด ี

บจก.

กทม.

25 ก.พ. 62 - 23
ก.ย. 62

12 ก.ย.62-7 ม.ค.63

43531044.31

38546372.2

9,177,000

95,888,855.50

633,000

8

8

4

17

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

1 งวด

5

6,200,000

7

1,185,000

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

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

6,599,918.00

6,400,000

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

7

23 พ.ค.62
22 ก.ค.62
20 ก.ย.62
20 ต.ค.62

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

งวดที่ 1: 2176552.21
งวดที่ 2 : 4353104.43
งวดที่ 3 : 4353104.43
งวดที่ 4 : 4353104.43
งวดที่ 5 : 6529656.65
งวดที่ 6 : 6529656.65
งวดที่ 7 : 6529656.65
งวดที่ 8 : 8706208.86
งวดที่ 1 : 1,927,318.61
งวดที่ 2 : 3,854,637.22
งวดที่ 3 : 3,854,637.22
งวดที่ 4 : 3,854,637.22
งวดที่ 5 : 5,781,955.83
งวดที่ 6 : 5,781,955.83
งวดที่ 7 : 5,781,955.83
งวดที่ 8 : 7,709,274.44

งวดที่ 1 1,835,400
งวด
ที่ 2 1,835.400
งวดที่ 3
2,294,250
งวดที่ 4
3,211,950

7013185876

62047264730

7012737481

งวดที่ 1 : 2,742,421.27
งวดที่ 2 : 3,288,987.74
งวดที่ 3 : 3,288,987.74
งวดที่ 4 : 3,288,987.74
งวดที่ 5 : 3,356,109.94
งวดที่ 6 : 3,356,109.94
งวดที่ 7 : 4,314,998.50
งวดที่ 8 : 4,314,998.50
งวดที่ 9 : 4,314,998.50
งวดที่ 10 :4,314,998.50
งวดที่ 11 : 4,314,998.50
งวดที่ 12 :4,314,998.50
งวดที่ 13 : 6,232,775.61
งวดที่ 14 : 6,232,775.61
งวดที่ 15 : 9,445,052.27
งวดที่ 16 : 14,383,328.32
งวดที่ 17 : 14,383,328.32

มูลค่า PO ทงั้
ใบ (บาท)

มูลค่า PO
คงเหลือ ณ 15
พ.ย.62

ื้ จ ัดจ้างว่าอยู่
ระบุความก้าวหน้าวในการจ ัดซอ
ในกระบวนการใด

1,820,000.00

1,365,000.00

472,640.00

472,640.00

43,531,044.31

41,354,492.10

38,546,372.20

38,546,372.20 ทาการตรวจรับงวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ย.2562

9,177,000.00

เบิกจ่ายถึงงวดทื 1 สว่ นงวดที่ 2 นาสง่ เอกสารการ
เบิกจ่ายทีก
่ ารเงินแล ้วเมือ
่ วันที่ 15 พ.ย62

ั ญาเลขที่ ค.8/2562 (เริม
ขยายเวลาสญ
่ ต ้น 25
ิ้ สุด20 ตุลาคม 2562) ตามมติ
มี.ค.2562-สน
คณะกรรมการตรวจการจ ้างเป็ นวันที่ 9 ต.ค.2562
- 6 เม.ย.2563 เนื่องจากมีการปรับลด-ปรับเพิม
่
9,177,000.00
รายละเอียดรูปแบบรายการ / ปั จจุบันอยูร่ ะหว่าง
ั ้ 2 ใน อ.ดุรย
ดาเนินการรือ
้ และปรับปรุง ชน
ิ างค์
ไทย /คาดว่าจะสง่ มอบงานในงวดที่ 1-2 วันที่ 7
ม.ค. 2562 / เบิกจ่าย ภายในวันที่ 21 ม.ค.2563

21,000,000.00

เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 เมือ
่ วันที่ 24 กันยายน 2562
เป็ นเงิน 3,288,987.74 บาท
เบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 เมือ
่ วันที่ 18 พฤศจิกายน
11,651,752.15 2562 เป็ นเงิน 3,356,109.94 บาท
ั ญา
งวดที่ 6 ผู ้รับจ ้างกาลังดาเนินการตามสญ
่
คาดว่าน่าจะสงมอบงานได ้ประมาณต ้นเดือน
ธันวาคม 2562

7013360608

633,000.00

ยังไม่สง่ มอบครุภัณฑ์ เนื่องจากผู ้รับจ ้างแจ ้งว่าอยู่
ระหว่างการรอนาเข ้าครุภัณฑ์จากต่างประเทศ ซงึ่
633,000.00
ิ ธิเ์ รียกค่าปรับกับ
ทางวิทยาลัยได ้แจ ้งสงวนสท
ทางผู ้รับจ ้างแล ้ว

7012447207

6,599,918.00

4,619,942.60

7013456551

6,200,000.00

6,200,000.00 อยูร่ ะหว่างรอผู ้รับจ ้างสง่ มอบงวดงาน

7013634009

6,400,000.00

6,400,000.00 อยูร่ ะหว่างรอผู ้รับจ ้างสง่ มอบงวดงาน

1,185,000

7013527595

1,185,000.00

1,185,000.00 ตรวจรับงานแล ้ว รอเบิกจ่ายงวดที่ 1

633,000
งวดที่ 1 : 989,987.7 งวด
ที่ 2 : 989,987.7
งวดที่ 3
: 989,987.7 งวดที่ 4 :
1,319,983.6 งวดที่ 5 :
1,746,075
งวดที่ 1: 620,000
งวดที่ 2 : 775,000
งวดที่ 3 : 1,240,000
งวดที่ 4 : 620,000
งวดที่ 5 : 775,000
งวดที่ 6 : 930,000
งวดที่ 7 : 1,240,000
งวดที่ 1: 640,000
งวดที่ 2 : 640,000
งวดที่ 3 : 640,000
งวดที่ 4 : 640,000
งวดที่ 5 : 1,280,000
งวดที่ 6 : 1,280,000
งวดที่ 7 : 1,280,000

อยูร่ ะหว่างดาเนินการก่อสร ้างฯคาดงวดที3
่ จะสง่
มอบ ธ.ค.62

1

7 ม.ค.63

584000

1

23 ก.ย. 62

584,000.00

7012658921

584,000.00

584,000.00 รอสง่ มอบงาน

1393750

1

23 ก.ย. 62

1,393,750.00

7012658921

1,393,750.00

1,393,750.00 รอสง่ มอบงาน

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ก่อสร ้ำงลำนเอนกประสงค์แบบมีหลังคำ วิทยำลัยนำฏ
ิ ปพัทลุง ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง
ศล
จังหวัดพัทลุง

ิ ปพัทลุง
ก่อสร ้ำงอำคำรวิทยบริกำร วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ิ ป
วิทยำลัยนำฏศล
พัทลุง

ิ ปพัทลุง
ก่อสร ้ำงอำคำรวิทยบริกำร วิทยำลัยนำฏศล
ตำบลควนมะพร ้ำว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ิ ป
วิทยำลัยชำ่ งศล
สุพรรณบุร ี

ปรับปรุงเวทีและพืน
้ ทีภ
่ ำยในหอประชุมอำคำรนิทรรศกำร

9,042,000

8,603,130

2,025,500

420,000

(3) วิธเี ฉพาะเจาะจง

(2) วิธค
ี ัดเลือก

รายการงบลงทุน •

ิ ชวน
(1) วิธป
ี ระกาศเชญ
ทว่ ั ไป

หน่วยงาน/
ึ ษา Œ
สถานศก

งบสุทธิหล ังโอน
เปลีย
่ นแปลง
(บาท)



ั
เลขทีส
่ ญญา/
่ั อ
ื้
เลขทีใ่ บสงซ
่ ั าง
สงจ้

29/2562

ว ันเดือนปี ที่
ั
เซ็นสญญา/
ั
ื่ คูส
ชอ
่ ญญา
ว ันทีล
่ งนามใน
้ื สงจ้
่ั อ
่ ั าง
ใบสงซ

1 มี.ค. 62

25 มิ.ย. 62 - 25
168/2561
ก.ค. 62



25 มิ.ย. 62 - 25
168/2562
ก.ค. 62




จ./ส.2/2562

22 ก.ค. 2562

บจก. พรสริ ิ รี
สอร์ท

23 ส.ค. 62

23 ส.ค. 62

คุ ้มประดิษฐ์

ประเภทของ
ั
คูส
่ ญญา

บจก.

บจก.ทรัพยา
ก่อสร ้าง

บจก.ทรัพยา
ก่อสร ้าง

หจก.

ว ัน เดือน ปี ที่
ิ้ สุด
จ ังหว ัดที่ เริม
่ ต้นและสน
ั
ื้ ตามสญญา/ใบส
ทาการซอ
ง่ ั
้
่ ั าง
ื สงจ้
ซอ

พัทลุง

บจก.

1 มี.ค. 62 - 27
ต.ค. 62

สุราษฏร์ธานี

บจก.

สุราษฏร์ธานี

สุพรรณบุร ี

25 ก.ค.62 /22
ก.ย.62

จานวนเงินตาม
ั
่ั อ
ื้
สญญา/ใบส
งซ
่ ั าง
สงจ้

9,042,000

23 ส.ค. 62 - 16
ต.ค. 63

23 ส.ค. 62 - 16
ต.ค. 63

420,000.00

จานวนงวด
งานตาม
ั
สญญา

6 งวด

8,603,130

2,025,500

1

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

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

:
:
:
:
:
:

20
30
29
28
27
27

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

4 งวด

1 งวด

22 ก.ย.2562

เลขที่ PO ในระบบ
GFMIS

งวดที่ 1 : 723,360
งวด
ที่ 2 : 1,085,040 งวดที่ 3
: 1,537,140
งวดที่ 4 :
2,260,500 งวดที่ 5 :
723,360
งวดที่ 6 :
2,712,600

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

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

งวดที่ 5 : 20 ม.ค. 62

420,000.00

7012658096

งวดที่ 1
งวดที่ 2
งวดที่ 3
งวดที่ 4

:
:
:
:

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

งวดที่ 5 : 2,474,400

7013263423

มูลค่า PO ทงั้
ใบ (บาท)

มูลค่า PO
คงเหลือ ณ 15
พ.ย.62

ื้ จ ัดจ้างว่าอยู่
ระบุความก้าวหน้าวในการจ ัดซอ
ในกระบวนการใด

7,233,600.00

การดาเนินการก่อสร ้างลานอเนกประสงค์แบบมี
ิ้ สุดสญ
ั ญาแล ้ว ขณะนี้ ผู ้รับจ ้างได ้
หลังคา สน
ดาเนินการก่อสร ้างงานอยูใ่ นงวดงานที่ 3 และ 4
การขึน
้ โครงหลังคา เนื่องจากมีปัญญาเรือ
่ ง
7,233,600.00
รูปแบบรายการ วิทยาลัยฯจึงได ้สงั่ ให ้หยุดงาน ทา
ั ญา
ให ้งานล่าชา้ ไม่เป็ นไปตามงวดงานในสญ
และวิทยาลัยฯ ได ้เร่งรัดการดาเนินการสง่ มอบงาน
ให ้เป็ นไปตามงวดงานแล ้ว

8,603,129.60

ั ญาทัง้ หมด 49,488,000.- จานวน 14
มูลค่าสญ
งวด โดยเป็ นเงินกันของปี งบประมาณ 2561 เป็ น
8,603,129.60 เงิน 8,603,129.60.- อยูร่ ะหว่างการดาเนินในงวด
งานที่ 1 และ วิทยาลัยฯ ได ้เร่งรัดการดาเนินการ
สง่ มอบงานให ้เป็ นไปตามงวดงานแล ้ว

2,025,500.00

เงินกันของปี งบประมาณ 2562 เป็ นเงิน
2,025,500.- (ซงึ่ แต่เดิมได ้รับจัดสรรงบประมาณ
2562 เป็ นเงิน 25,870,500.- สถาบันบัณฑิตัฒน
ิ ป์ ยืมเงินไป 23,845,000.- ) ขณะนี้การ
2,025,500.00 ศล
ดาเนินการก็สร ้างดาเนินการถึงงวดที่ 2 แล ้ว และ
วิทยาลัยได ้เร่งรัดให ้ผู ้รับจ ้างดาเนินการสง่ มอบ
การแล ้ว

420,000.00

420,000.00 รอตรวจรับ วันที่ 25 พ.ย.62

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.2 รายงานความคืบหน้าในการจัดหารู ปแบบรายการและประมาณราคาที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้างประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับที่

รำยกำร

งบประมำณ

รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดหำรูปแบบรำยกำรและ
ประมำณรำคำทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

รำยกำรผูกพันใหม่
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

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

2.2

วิทยำลัยช่ำงศิลป
ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพืน้ ฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ปรับปรุงทางเดินและสิง่ ปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิทยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี
ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี
งบประมาณทั้งสิน้ 43,000,000 บาท จานวน 1 หลัง
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ จานวน 8,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จานวน 34,400,000 บาท
ปรับปรุงห้องพักครูภาควิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

3
3.1

คณะศิลปวิจติ ร
ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจติ ร ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จานวน 1 งาน

7,403,000.00
7,403,000.00 ได้เอกสารประมาณราคากลางแล้วตัง้ แต่วันที่ 7 ตุลาคม 2562 และแบบ
ก่อสร้างตอนนี้เอกสารอยูร่ ะหว่างทาเอกสารเสนออธิการเซ็นต์แบบ
ปรับปรุงห้องบรรยายรวม

4
4.1

วิทยำลัยนำฏศิลปลพบุรี
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
งบประมาณทั้งสิน้ 58,000,000 บาท
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ จานวน 11,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จานวน 46,400,000 บาท

18,900,000.00
11,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม

4.2

ปรับปรุงหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4.3

ก่อสร้างรั้ววิทยาลัยด้านทิศเหนือ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

4.4

ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

5
5.1
5.2

วิทยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช
ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตัง้ เครื่องกรองและปั้มน้า จานวน 1 จุด วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารเรียนเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 หลัง
งบประมาณทั้งสิน้ 57,700,000 บาท จานวน 1 หลัง
ปี 2563 ตัง้ งบประมาณ จานวน 11,540,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ จานวน 46,160,000 บาท

3,900,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม
1,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม
1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม
12,598,600.00
7,755,000.00
750,000.00
รายการสิง่ ก่อสร้างทั้ง 6 รายการ มีความพร้อมทั้งรูปแบบรายการและ
ราคาประมาณการ (BOQ) ขณะนี้วิทยาลัยได้ดาเนินการส่งราคา
900,000.00
ประมาณการให้กบั หน่วยงานของรัฐประเมินราคาท้องถิน่ อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการเพือ่ เตรียมความพร้อมในการดาเนินการจัดจ้างตามระเบียบ
1,600,000.00 พัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
993,600.00
600,000.00
13,340,000.00
11,540,000.00 อยูร่ ะหว่างจัดทางานระบบไฟฟ้า (ดาเนินการแล้ว 60-70 %)
งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ดาเนินการแล้ว 95%)
(คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน ธันวาคม 2562)

5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1

6.2

ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

7
7.1

9.2

วิทยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัตกิ ารดนตรี (อาคารเทพประสิทธิ์) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง อาเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง
วิทยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ์
ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์
ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

9.3

สร้างห้องน้ากลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 2 หลัง

9.4

ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

7.2
9
9.1

10 วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง
10.1 ปรับปรุงอาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จานวน 1 แห่ง
10.2 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
11 วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
11.1 ถมปรับที่ดนิ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
11.2 ปรับปรุงอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
11.3 ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

900,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างการประมาณราคากลาง
จากสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะมีการ
ประชุมเพือ่ ประมาณราคากลางในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

1,800,000.00 อยูร่ ะหว่างการออกแบบเวทีกลางแจ้ง (ดาเนินการแล้ว 80 %)
หากดาเนินการออกแบบเสร็จจะดาเนินการจัดทารูปแบบรายการต่อไป
(จะเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ กลางเดือน ธันวาคม 2562)
5,327,000.00
3,527,000.00

พิจารณากาหนดราคากลาง

1,800,000.00 ยังไม่ได้รับแบบแปลน
29,555,600.00
18,257,600.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่
6,500,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่
2,998,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่
1,800,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่างดาเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่
4,559,000.00
2,759,000.00 ขณะนี้การดาเนินงานอยูร่ ะหว่างการจัดทาราคาท้องถิน่
1,800,000.00 วิทยาลัยฯ รอรับรูปแบบรายการพร้อมรายละเอียด TOR จากส่วนกลาง
(สบศ.) เพือ่ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
16,410,000.00
3,011,600.00 อยูใ่ นขัน้ ตอนดาเนินการทารากลางท้องถิน่
4,017,900.00 อยูใ่ นขัน้ ตอนดาเนินการทารากลางท้องถิน่
4,580,500.00 อยูใ่ นขัน้ ตอนดาเนินการทารากลางท้องถิน่

ลำดับที่

รำยกำร

11.4

ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
จานวน 1 แห่ง
11.5 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง
12.1 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ. อ่างทอง
12.2 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ต. บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
13 วิทยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ
13.1 ปรับปรุงหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
13.2 ก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมห้องเก็บอุปกรณ์บารุงรักษารถยนต์และห้องพักพนักงานขับรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตาบล
โคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
13.3 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
14 วิทยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย
14.1 ก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่องดนตรี ,วัสดุอปุ กรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตาบลบ้าน
กล้วย อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 1 หลัง
14.2 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง
15 วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี
15.1 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
16 วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี
16.1 ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมำณ

รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดหำรูปแบบรำยกำรและ
ประมำณรำคำทีด่ ินและสิง่ ก่อสร้ำงประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563

3,000,000.00 อยูใ่ นขัน้ ตอนลงนามรูปแบบรายการ
1,800,000.00 อยูในขัน้ ตอนการทารูปแบบรายการ
4,800,000.00
3,000,000.00 อยูใ่ นช่วงจัดเตรียมเอกสารเพือ่ ประกาศ e-bidding คาดว่าจะดาเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม 2563
1,800,000.00 อยูใ่ นช่วงจัดเตรียมเอกสารเพือ่ ประกาศ e-bidding คาดว่าจะดาเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม 2563
26,800,000.00
16,000,000.00 มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว
9,000,000.00 กาลังปรับแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามเรียบร้อยภายในเดือน
พฤศจิกายน 2562
1,800,000.00 มีแบบรูปรายการที่ลงนาม เรียบร้อยแล้ว
16,800,000.00
15,000,000.00 อยู่ระหว่างประกาศร่างTOR เพือ่ ประชาพิจารณ์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
คาดว่าจะประกาศประกวดราคาฯ ในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กาหนดวัน
ยื่นข้อเสนอใบเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กาหนดวันพิจารณาผล
จานวน 5 วัน

1,800,000.00 อยู่ในระหว่างปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ คาดว่าจะมี
การประกาศประกวดราคาในช่วงเดือนธันวาคม 2562

1,800,000.00
1,800,000.00 ขณะนี้อยูร่ ะหว่างสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประมาณราคา
ก่อสร้าง
1,800,000.00
1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอดาเนินการจัดทาราคากลางจากสานัก
สถาปัตยกรรม

รำยกำรผูกพันเดิม
ลำดับ งบประมำณผูกพันสัญญำ ปี 2563
1 วิทยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง
ก่อสร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
งบประมาณทั้งสิน้ 132,800,000 บาท
ปี 2560 ตัง้ งบประมาณ 2,656,000 บาท
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ 25,915,000 บาท
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ 45,797,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 58,432,000 บาท
2

3

4

วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี
ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตาบล วัดใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณทั้งสิน้ 101,895,000 บาท
ปี 2561 ตัง้ บประมาณ 21,600,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 20,379,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 45,827,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 14,088,600
วิทยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชัน้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตาบลท่าเรือ อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
งบประมาณ 105,000,000 บาท
ปี 2562 ตัง้ งบประมาณ 21,000,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 54,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 30,000,000 บาท
วิทยำลัยนำฏศิลปพัทลุง
ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง งบประมาณ
54,450,000 บาท
ปี 2561 ตัง้ งบประมาณ 11,700,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ 25,870,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 16,879,500 บาท

งบประมำณ
58,432,000 งบปี 2563 เบิกจ่าย งวดที่ 17-18 จานวนเงิน23,904,000บาท และ
งวดที่ 19-20 เป็น2งวดสุดท้ายคาดว่าจะส่งมอบงานช่วงสิน้ เดือน
พฤศจิกายน 2562

45,827,400 สถาบันฯ ได้โอนเปลีย่ นแปลงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 63 เป็นเงิน
20,379,000.- ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 14-16
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท และคาดว่าผูร้ ับจ้างจะส่ง
มอบงานงวดที่ 17 ภายในเดือน ธ.ค. 63

19,896,900 ผูร้ ับจ้างได้สง่ งานงวดที่ 5 และได้ดาเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 1 เมื่อวันที่
18 พฤศิจกายน 2562 เป็นเงิน 3,356,109.94 บาท ซึ่งเป็นเงินกันเหลือ่ ม
ปี 2562 ขณะนี้ผรู้ ับจ้างกาลังดาเนินงานงวดที่ 6 คาดว่าสามารถส่งมอบ
งานงวดที่ 6 ได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2562

16,879,500 ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งผูร้ ับจ้างแจ้ง
ว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562 (สัญญาจ้างเริ่มเมื่อวันที่
23 ส.ค. 62 สิน้ สุดสัญญา วันที่ 16 ต.ค. 63 มีงวดงานทั้งสิน้ 14 งวด
จานวน 420 วัน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

