
 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที่ 11/๒๕62  
ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.  

ณ วิทยาลัยช่างศิลป 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

           -ไม่มี – 

 1.2 เรื่องท่ีฝ่ายเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
   -ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 
     รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 
  -ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอในที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                     5.1  ติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                     5.2  รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที ่11/๒๕62  

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น.  
ณ วิทยาลัยช่างศิลปะ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
            -ไม่มี – 
  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2562 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/2562 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท าสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10/25๖2 วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
14.00 – 17.00 น. ณ วิทยาลัยช่างศิลปะ ตามรายละเอียดดังแนบ 

มติที่ประชุม  ..................................................................................................... .................. 
..................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... …. 
............................................................................................................................. ............................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  ติดตามการด าเนินงานจากมติที่ประชุม 
    -ไม่มี – 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอในที่ประชุมทราบ 

  -ไม่มี – 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1  ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พ.ย. 2562)  
รายละเอียดความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ปัญหาอุปสรรค

ในการด าเนินงาน ขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.1 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................. .... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 5.2  รายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 465,123,600 (สี่ร้อยหกสิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ส าหรับรายงานความคืบหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับเอกสาร ประกอบวาระท่ี 5.2 

 จงึเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองเพือ่ทราบ 

 
-ไม่มี- 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2562 

 

 
 
 

 



 

รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

ครั้งท่ี 10/25๖2 เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 25๖2 

ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 

ผูมาประชุม 

๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ ์

    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

 ประธานกรรมการ 

 

๒. นายอํานวย นวลอนงค  รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดี   

3. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค  รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดี   

4. ผศ.ประวีนา เอ่ียมยี่สุน 

    รองอธิการบดี 

5. นายสมภพ เขียวมณี 

 รองประธานกรรมการ 

 

กรรมการ 

    ผูชวยอธิการบดี   

6. ผ.ศ.ภูริ วงศวิเชียร 

    ผูชวยอธิการบดี 

7. นายสุรัตน จงดา 

    ผูชวยอธิการบดี 

8. นางสาวสาริศา ประทีปชวง 

    ผูชวยอธิการบด ี

 กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

 

9. ผศ.เดน หวานจริง  กรรมการ 

    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   

10. รศ.จินตนา สายทองคํา  กรรมการ 

    คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค   

11. ผศ.พิมณภัทร ถมังรักษสัตว  กรรมการ 

    คณบดีคณะศิลปศึกษา   

12. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 

    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป 

13 นางกษมา ประสงคเจริญ 

    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

  

กรรมการ 

14. นายศิวพงศ ก้ังสกุล  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   



15. นายวิฑูรย พูนสวัสดิ ์  กรรมการ 

       ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง   

16. นายศุภรากร พานิชกิจ  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   

17. นางพีรานุช รุงศร ี  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   

18. นายจําเริญ แกวเพ็งกรอ  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ   

19. นายเชาวนาท เพ็งสุข  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี   

20. นายวัฒนพล เทียนทอง  กรรมการ 

      แทนผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี   

21. นางกัลยาณี  ยังสังข  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   

22. นางสิริลักษณ ดุริยประณีต  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี   

23. นายจรัญ หนองบวั  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลป   

24. นางขวัญใจ พิมพิมล  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี   

25. นางอารีย สีลาพันธ  กรรมการ 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช   

26. นายภัทรชัย พวงแผน  กรรมการ 

      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง   

27. นางแสงแข โคละทัต  กรรมการ 

      รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองบริการการศึกษา   

28. นายสุรินทร วิไลนําโชคชยั  กรรมการ 

      หวัหนางานตรวจสอบภายใน   

29. นายวิชิต  เพ็ชรดี 

      หวัหนาฝายประสิทธิภาพองคกร 

 กรรมการและเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 

1. นายจริพจน จงึบรรเจิดศักดิ์  รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดี   

2. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 

    รองอธิการบดี 

 

 รองประธานกรรมการ 

 

 

 
 



3. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี 

    ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

กรรมการ 

 

4. นายวัชรินทร อาวสินธุศิร ิ  กรรมการ 

    ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

5. นางสาวจิดาภา  เหมือนชก่ิูงกาน 

  

กรรมการ 

    หัวหนาฝายแผนและงบประมาณ   

7. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ  กรรมการ 

    หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี   
 

ผูเขารวมประชุม 

1. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ 

    คณะศิลปนาฏดุริยางค 

2. นางสาวเสาวนีย รอดตัว 

 

  

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประธานกรรมการ เปนประธานการ
ประชุมและกลาวเปดประชุมเพ่ือใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

                   1.1 เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

                       -  ไมมี - 

                   1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจงท่ีประชุมทราบ 

                       -  ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  

 ฝายเลขานุการไดนําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกํากับ ติดตาม เรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  ครั้ ง ท่ี  9/๒๕๖2   
เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป เสนอตอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุม 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 

 ฝายเลขานุการไดนําเสนอ  รายงานการติดตามการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมในการประชุม
คณะกรรมการ 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 เพ่ือดําเนินการรวบรวมเสนอ
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 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 
 

  

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

  4.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2562) 

  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงสรุปภาพรวมผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 
2562 ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการเบิกจาย
งบประมาณ ท้ังสิ้น 1,220,779,500 บาท (หนึ่งพันสองรอยยี่สิบลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 
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 

       มติท่ีประชุม   รับทราบ  

  4.2 ลําดับผลการเบิกจายงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 
วันท่ี 5 ก.ย. 2562) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการไดแจง ลําดับผลการเบิกจายงบลงทุนประจําป                   
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 ของหนวยงานและสถานศึกษา  
โดยขอมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 กันยายน 2562 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีผลการเบิกจายงบประมาณ งบ
ลงทุนท้ังสิ้น 390,453,200 บาท (สามรอยเกาสิบลานสี่แสนหาหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) ผลการเบิกจายใน
ภาพรวมเทียบงบประมาณสุทธิหลังโอนเปลี่ยนแปลงคิดเปน รอยละ 73.41 โดยหนวยงานท่ีเบิกจายงบลงทุนไดเกิน
กวารอยละ 73.41 (สูงกวาภาพรวม) จํานวน 14 หนวยงาน และมีหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายตั้งแต รอยละ 
73.41 ลงมา (ต่ํากวาภาพรวม) จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก   
      1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุร ี รอยละ 99.98  

  2. วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด   รอยละ 99.97 
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี   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 
 และมีหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายตั้งแต รอยละ 73.41 ลงมา (ต่ํากวาภาพรวม) จํานวน 5 
หนวยงาน ตามลําดับ 

    มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
  4.3 สรุปผลการเบิกจายเงินรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการไดแจง ขอมูลผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดของ
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแต ตุลาคม 2561 ถึง สิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยแสดงขอมูล
การใชจายงบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ฯ ประกอบดวย  
  - ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูลยอดรายรับจริงสะสมต้ังแต 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 แตไมเกินกรอบประมาณการ
รายไดท่ีสภาอนุมัติ 1 หนวยงาน ไดแก คณะศิลปนาฏดุริยางค ใชเกินกวาจัดเก็บไดจริง 113,948 บาท  
  6. มีหนวยงานท่ีใชจายเงินรายได เกินกวากรอบประมาณการรายไดท่ีสภาฯอนุมัติแตไมเกินกวาท่ี
สามารถจัดเก็บได 1 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ีใชเกินกวาสภาอนุมัติ 158,832 บาท 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

 
 



ที่ หนวยงาน สถานะเบิกจาย งบดําเนินงาน งบอุดหนุน
งบอุดหนุน

(จัดสรรเพิ่ม)

เงินรายได 

ที่สภาอนุมัติ
รวมทั้งสิ้น (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

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

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   

*ตรวจสอบการรายงานขอมูล

วนศ.ลพบุรี ในสวนของเงินอุดหนุนที่

ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม

*ตรวจสอบการายงานขอมูล

วนศ.นคราราชสีมา ในสวนของเงิน

อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร

เพิ่มเติม

19 วิทยาลัยนาฎศิลปจันทบุรี

17 วิทยาลัยชางศิลปสุพรรณบุรี

วิทยาลัยนาฎศิลปรอยเอ็ด

12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี

13 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง

14 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี

ไมสงขอมูลผลการเบิกจายคา

สาธารณูปโภค

18 วิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช

*ตรวจสอบการรายงานขอมูล

วชศ.นครศรีธรรมราชในสวนของเงิน

อุดหนุนที่ไดรับจัดสรร + ไดรับจัดสรร

เพิ่มเติม

15 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา*

16 วิทยาลัยชางศิลป

9 วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย

10 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ

11

6 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม

7 วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช

8 วิทยาลัยนาฎศิลปอางทอง

3 คณะศิลปนาฎดุริยางค

4 คณะศิลปวิจิตร

5 วิทยาลัยนาฎศิลป

คณะศิลปศึกษา2

1 สํานักงานอธิการบดี

  4.4 สรุปผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
                          นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงสรุปผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภคตอท่ีประชุม
รับทราบตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



จากตารางขอมูลสามารถสรุปขอมูลไดดังนี ้ ไดรับจัดสรร เบิกจาย คงเหลือ 

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

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

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

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

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

 รวมท้ังสิ้น (1+(รวม 2+3) +4)        42,161,918   35,819,928    6,341,990  

  1.ขอมูลท่ีไดรับรายงานผลยังขาดความสมบูรณ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีไมไดรายงานผลการเบิก
จายเงินคาสาธารณูปโภค ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปรอยเอ็ด        
และมีขอมูลท่ีไดรับรายงานแตตองดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล ไดแก วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วนศ.
นครราชสีมา และวชศ.นครศรีธรรมราช       
  2. มีขอสังเกตจากขอมูลท่ีไดรับรายงาน ในประเด็นดังตอไปนี้     
  2.1 มีหนวยงานท่ีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณสําหรับเปนคาสาธารณูปโภคไมครบทุก
แหลงประมาณหรือใชเพียงบางสวน เชน การใชเงินรายได เปนตน โดยหนวยงานดังกลาวประกอบดวย คณะวิชาท้ัง 
3 คณะวิชา และสํานักงานอธิการบดี       
  2.2 มีงบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรสําหรับเปนคาสาธารณูปโภคใหหนวยงานคงเหลือ โดยใน
ภาพรวมคงเหลือ 612,387 บาท การมีวงเงินคงเหลืออาจมาจาก       
 ปจจัยตางๆ เชน การรายงานขอมูลคลาดเคลื่อน หรือ การใชแหลงงบประมาณอ่ืนเบิกจายโดยฝายเลขานุการฯ จะ
ตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานใหชัดเจนและเสนอผูบริหารรับทราบตอไป      
  3. จากภาพรวมพบวา ปงบประมาณ 2562 วงเงินงบประมาณท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดสรร
ใหหนวยงานเบิกจายเปนคาสาธารณูปโภค เพียงพอทุกแหง       
  4. ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 คาดวา แหลงเงินสําหรับจัดสรรเพ่ิมเติมใหหนวยงานเปนคา
สาธารณูปโภค อาจมีวงเงินจํากัด โดยมีจํานวน ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีจัดสรรเพ่ิมเติมใหเปนจํานวนมาก 
เนื่องจาก ปงบประมาณ 2563 ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาฯโดยไมเสียคาใชจาย
ลดลง ประกอบกับ คาดวาจะมีวงเงินเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางงบลงทุนลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
  5. การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ท่ีสถาบันฯกําหนด และการกํากับติดตามการใช
พลังงานและการเบิกจายคาสาธารณูปโภคในปงบประมาณ 2563 อยางเขมขน อาจชวงสงผลใหสามารถลดปริมาณ
การใชพลังงานและลดคาใชจายคาสาธารณูปโภคลงไดโดยตามแผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน ของสถาบันฯ กําหนด
เปาหมายการลดใชพลังงานและคาสาธารณูปโภค ลดลงรอย 5 เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณการใชในปท่ีผานมา   

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  4.5 แนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงแนวทางการติดตามและรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

  (1) การติดตามและรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณประจําป 2563 ภายใตแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ และภารกิจ ของ 
วิทยาลัย คณะวิชา สํานักงาน ประกอบดวย 
   ก. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย งบลงทุน รายการคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ ในภาพรวมและ จําแนกตามรายการท่ีไดรับจัดสรร 
   ข. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย งบเงินอุดหนุน ในภาพรวมและจําแนก
ตามรายการกิจกรรม/โครงการท่ีไดรับจัดสรร 

 
 



   ค. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจาย งบรายจายอ่ืน ในภาพรวมและจําแนก
ตามรายการกิจกรรม/โครงการท่ีไดรับจัดสรร 
   โดยเปรียบเทียบผลการเบิกจายในภาพรวมของหนวยงานกับเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด และ
เปรียบเทียบลําดับการเบิกจายของแตละหนวยงาน  

   (2) การติดตามและรายงานผลการใชจายเงินรายไดประจําป 2563 ภายใต แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินรายได และภารกิจ ของ วิทยาลัย คณะวิชา สํานักงาน 
โดยแสดง ขอมูลการใชจายงบประมาณเงินรายได ของหนวยงานในสังกัด ฯ ประกอบดวย    

 ก. ความสามารถในการหารายได โดยแสดงขอมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2562 ถึง กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

ข. การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2562 ถึง กันยายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายไดท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     

ค. การใชจายงบประมาณเงินรายได โดยแสดงขอมูลยอดรายจายจริงสะสมตั้งแต เดือนตุลาคม 
2561 ถึง มิถุนายน 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใชจายงบประมาณเงินรายไดท่ีหนวยงานเสนอตออธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ใหอนุมัติแผนการใชจายเงินรายไดป 2563  

(3) การติดตามและรายงานผลการใชจายงบประมาณคาสาธารณูปโภค  
 ก. แหลงงบประมาณของคาสาธารณูปโภคท่ีหนวยงานไดรับจัดสรร ประกอบดวย  

   - เงินงบประมาณ งบดําเนินงาน 
   -  เงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 
ฯ รายการคาจัดการเรียนการสอน ไมนอยกวา รอยละ 30 
   - เงินรายได รอยละ 5 ของวงเงินท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ และ รอยละ 20 จากรายรับคา
หอพัก 
   - เงินคาสาธารณูปโภคท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมเติม (กรณีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ) 
    ข. รายการคาสาธารณูปโภคท่ีเบิกจาย ประกอบดวย 
   -  คาไฟฟา   - คาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต 
   -  คาน้ําประปา   - คาไปรษณีย 
   -  คาโทรศัพท 
  ค. การรายงานผลการเบิกจายคาสาธารณูปโภค รายงานโดยเปรียบเทียบผลการเบิกจาย 
คาสาธารณูปโภค กับ วงเงินท่ีไดรับจัดสรรตามแหลงงบประมาณของคาสาธารณูปโภค 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 โดยรายงานผลการเบิกจายพรอมท้ังปญหา
อุปสรรคและแนวทางการแกไข เปนรายไตรมาสตอสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  3. การติดตามโดยใชแบบฟอรมติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
กําหนด (ตามคูมือการรายงานผลการเบิกจาย) ประกอบดวย 

 
 



   - แบบฟอรม ติดตามความคืบหนาในการจัดซ้ือจัดจาง และผลการเบิกจายงบลงทุน คาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง และคาครุภัณฑ  
   - แบบฟอรม รายงานผลการเบิกจาย งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 
   - แบบฟอรม รายงานผลการเบิกจาย เงินรายได 
   - แบบฟอรม รายงานผลการเบิกจาย คาสาธารณูปโภค 
  4. การติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ ผานระบบ MIS ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

  (5) ระยะเวลาและชองทางในการสงขอมูลผลการเบิกจายของหนวยงานในสังกัด 
  ก. การรายงานผลการเบิกจายตามแบบฟอรมท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนด 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  

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  4.6 แนวทางการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ไดแจงแนวทางการบริหารงบประมาณของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  

 (1) การบริหารงบลงทุน 
     1.1 กอนท่ีรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะผาน              

การพิจารณาของรัฐสภา หรือกรณีตองใชงบประมาณรายจายประจําปท่ีลวงแลวไปพลางกอน ตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงกรณีท่ีไดรับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ ให
หนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเตรียมการจัดซ้ือจัดจางในข้ันตอนท่ีเปนเรื่องภายในของหนวยงานไวกอน 
เชน การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) คุณสมบัติผูเสนอราคา เง่ือนไขในการจัดซ้ือจัด
จาง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาท่ีจะลงนาม ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562          

 1.2 ใหหนวยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางประจําปท้ังป และ
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงาน และปดประกาศเผยแพร  ณ 
สถานท่ีปดประกาศของหนวยงาน และใหหนวยงานรีบดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหพรอมท่ีจะทําสัญญาหรือขอตกลง
ไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงินแลว กลาวคือ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจางจนถึงข้ันตอนไดตัวผูขาย
หรือผูรับจางไวกอนได เวนแตข้ันตอนการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหหนวยงานปฏิบัติตามเง่ือนไขใน
เอกสารเชิญชวนการจัดซ้ือจัดจางไวดวยวา การจัดซ้ือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได
ตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณีท่ีหนวยงานไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานสามารถยกเลิกการจัดซ้ือจัดจางได โดยใหดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายในสิ้นเดือน ธันวาคม 2562 พรอมท้ังรายงานสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปดวย 

 ท้ังนี้ การลงนามในสัญญาใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคสอง 

   1.3 คาอํานวยการกอสราง ถาเปนรายการใหมขอใหทุกหนวยงานใชงบประมาณคาอํานวยการ
กอสรางจากงบประมาณท่ีเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางของรายการนั้นๆ โดยแจงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเพ่ือ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณคาอํานวยการกอสรางเม่ือทํา OP เรียบรอยแลว ภายใน 7 วัน  

  1.4 คาอํานวยการกอสรางของรายการงบผูกพันเดิมหรือรายการปเดียวของปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ท่ีกันเงินเหลื่อมปไวแลว ใหหนวยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณคาอํานวยการกอสรางมายังสถาบัน
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บัณฑิตพัฒนศิลป ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยงบประมาณผูกพันเดิมไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ท้ังนี้ หากหนวยงานใดไมสงขอใหหนวยงานนั้นใชงบประมาณเงิน
รายไดของหนวยงานทานเอง 

(2) การบริหารงบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน  
a. ใหดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณอยางเครงครัด 

เนื่องจากสํานักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจายเปนรายไตรมาส   
b. ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดําเนินการขออนุมัติโครงการโดยให 

ผูรับผิดชอบหลักเปนผูขออนุมัติโครงการเพ่ือใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปพิจารณาอนุมัติ ภายในวันท่ี  18 
ตุลาคม 2562 

c. เรงรัดดําเนินกิจกรรมใหแลวเสร็จตามแผนการใชจายงบประมาณ หากชากวาแผนการใชจาย 
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะถือวาเปนงบประมาณเหลือจาย อาจจะนํางบประมาณดังกลาวไปดําเนิน
กิจกรรมท่ีมีความจําเปน และมีความพรอมในการดําเนินการ 

d. เม่ือผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแลว ขอใหแจงงบประมาณ 
เหลือจายใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทราบทุกไตรมาส เพ่ือจะไดนํางบประมาณท่ีเหลือจายจัดสรรใหกับหนวยงานท่ี
จัดทําคําขอใชงบประมาณเหลือจายตอไป 
   (3) การบริหารงบประมาณโครงการฝกอบรมสัมมนาท่ีใชจายจากงบดําเนินงาน งบเงิน
อุดหนุนและงบรายจายอ่ืน 
                3.1 ขอใหทุกหนวยงานจัดโครงการภายในสวนราชการท่ีตั้งของหนวยงานโดยไมใหออกไป               
จัดตางจังหวัด ยกเวนโครงการท่ีมีความจําเปนใหจัดไดไมเกินปละ 2 ครั้ง 
   3.2 ถาหากการประชุมของทานสามารถประชุมผาน Video conference ไดขอใหจัดประชุมผาน 
Video conference เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ 
   3.3 โครงการท่ีสวนกลางจัดใหเบิกคาใชจายในการเดินทางเขารวมโครงการจากงบประมาณ             
ของโครงการและไมใหตัดโอนงบประมาณไปยังหนวยงานตนสังกัดของผูรวมโครงการ โดยใหหนวยงาน                   
ตนสังกัดแจงคาใชจายใหสวนกลางเพ่ือขอเบิกคาใชจายในวันจัดโครงการสัมมนานั้นๆ 

  มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 

  - ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)    

                        - ไมมี -   

 

เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 

 

 

      นายอดุลย เจียวหวยขาน    ผูสรุปการประชุม 

                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผูตรวจสรุปการประชมุ 

 
 



 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 
ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 
-ไม่ม-ี 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองที่เสนอในที่ประชุมทราบ 

 
-ไม่ม-ี 

 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
5.1  ติดตามความคืบหนา้เงินกนัเหล่ือมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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เลขทีส่ญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา
ประเภทของ

คูส่ญัญา

จงัหวดัที่

ท าการซือ้

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และสิน้สดุ

ตามสญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ในระบบ

 GFMIS

 มลูคา่ PO ท ัง้

ใบ (บาท)

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 15

 พ.ย.62

ระบคุวามกา้วหนา้วในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด

ส ำนักงำนอธกิำรบดี
ปรับปรงุหอศลิป์ (วงัหนำ้) สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

แขวงพระบรมมหำรำชวงั เขตพระนคร กรงุเทพมหำนคร
1,820,000 

บจก.สมารท์ 

แมททเีรยีล
บรษัิทจ ากัด กรงุเทพฯ         1,837,500.00 3

งวดที ่1 : 30 ส.ค.62     

งวดที ่2 : 29 ต.ค.62   

งวดที ่3 : 28 ธ.ค.62

งวดที ่1 : 455,000        

งวดที ่2 : 546,000       งวด

ที ่3 : 819,000

7013178441     1,820,000.00     1,365,000.00

ส ำนักงำนอธกิำรบดี
งำนปรับปรงุระบบถังเก็บน ้ำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ 

(วงัหนำ้)
472,640 P        472,640.00       472,640.00

คณะศลิปศกึษำ

คำ่ตกแตง่ภำยใน ครภัุณฑป์ระกอบอำคำร และงำนระบบ

อำคำร คณะศลิปศกึษำ สถำบันบัณฑติพัฒนศลิป์ ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม

43,531,045  1/2562 5/ก.ค./2562
กจิกำรรว่มคำ้ 

บ.ีพ.ี
กจิกำรรว่มคำ้ กรงุเทพฯ

12/ก.ค./2562-10/

ก.ค./2562
43531044.31 8

งวดที ่1: 25 ส.ค.62

งวดที ่2 : 9 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 23 พ.ย.62

งวดที ่4 : 7 ม.ค. 63

งวดที ่5 : 21 ก.พ. 63

งวดที ่6 : 6 เม.ย. 63

งวดที ่7 : 21 พ.ค.63

งวดที ่8 : 10 ก.ค.63

งวดที ่1: 2176552.21

งวดที ่2 : 4353104.43

งวดที ่3 : 4353104.43

งวดที ่4 : 4353104.43

งวดที ่5 : 6529656.65

งวดที ่6 : 6529656.65

งวดที ่7 : 6529656.65

งวดที ่8 : 8706208.86

7013185876   43,531,044.31   41,354,492.10
เบกิจา่ยถงึงวดท ื1 สว่นงวดที ่2 น าสง่เอกสารการ

เบกิจา่ยทีก่ารเงนิแลว้เมือ่วนัที ่15 พ.ย62

คณะศลิปนำฏ

ดรุยิำงค์

 คำ่ตกแตง่ภำยใน ครภัุณฑป์ระกอบอำคำร และงำน

ระบบอำคำร คณะศลิปนำฏดรุยิำงค ์สถำบันบัณฑติพัฒน

ศลิป์ ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม

38,546,500  1/2562 241998
กจิกำรรว่มคำ้ 

บ.ีพ.ี
กจิกำรรว่มคำ้ กทม.

เริม่ 01/8/2562 

สิน้สดุ 31/07/2563
38546372.2 8

งวดที ่1: 15 ก.ย.62   

งวดที ่2: 30 ต.ค. 62  

งวดที ่3: 14 ธ.ค. 62  

งวดที ่4 28 ม.ค. 63  

งวดที ่5 13 ม.ีค. 63  

งวดที ่6 27 เม.ย. 63  

งวดที ่7 11 ม.ิย. 63  

งวดที ่8 31 ก.ค. 63

งวดที ่1 : 1,927,318.61     

งวดที ่2 : 3,854,637.22      

งวดที ่3 : 3,854,637.22      

งวดที ่4 : 3,854,637.22     

งวดที ่5 : 5,781,955.83      

งวดที ่6 : 5,781,955.83      

 งวดที ่7 : 5,781,955.83     

 งวดที ่8 : 7,709,274.44

62047264730   38,546,372.20   38,546,372.20 ท าการตรวจรับงวดที ่1 วนัที ่21 พ.ย.2562

วทิยำลัยนำฏศลิป
ปรับปรงุอำคำรดรุยิำงคไ์ทย วทิยำลัยนำฏศลิป ต ำบล

ศำลำยำ อ ำเภอพทุธมณฑล จังหวดันครปฐม
9,177,000  ค. 8/2562

บ.ทัศนพลดี

เวลลอปเมน้
บจก. นครปฐม

25 ม.ีค. - 20 ต.ค. 

2562
            9,177,000 4

งวดที ่1  23 พ.ค.62 

งวดที ่2 22 ก.ค.62   

งวดที ่3 20 ก.ย.62   

งวดที ่4 20 ต.ค.62

งวดที ่1  1,835,400     งวด

ที ่2  1,835.400      งวดที ่3

  2,294,250     งวดที ่4  

3,211,950

7012737481     9,177,000.00     9,177,000.00

ขยายเวลาสญัญาเลขที ่ค.8/2562  (เริม่ตน้   25

 ม.ีค.2562-สิน้สดุ20 ตลุาคม 2562)  ตามมติ

คณะกรรมการตรวจการจา้งเป็นวนัที ่9 ต.ค.2562

 - 6 เม.ย.2563 เนื่องจากมกีารปรับลด-ปรับเพิม่

รายละเอยีดรปูแบบรายการ / ปัจจบุันอยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการรือ้และปรับปรงุ ชัน้ 2 ใน อ.ดรุยิางค์

ไทย /คาดวา่จะสง่มอบงานในงวดที ่1-2 วนัที ่7 

ม.ค. 2562 / เบกิจา่ย ภายในวนัที ่21 ม.ค.2563

วทิยำลัยนำฏศลิป

นครศรธีรรมรำช

กอ่สรำ้งอำคำรดรุยิำงคไ์ทย 5 ชัน้ วทิยำลัยนำฏศลิป

นครศรธีรรมรำช ต ำบลทำ่เรอื อ ำเภอเมอืง

นครศรธีรรมรำช จังหวดันครศรธีรรมรำช 

งบประมำณทัง้สิน้ 105,000,000 บำท

ปี 2562 ตัง้บประมำณ  21,000,000 บำท

ปี 2563 ผกูพันงบประมำณ 40,000,000  บำท

ปี 2564 ผกูพันงบประมำณ   44,000,000 บำท

21,000,000  4/2562 26-ก.พ.-62
บ.เกยีรตกิอ้งภพ

 จ ากัด

บจก.(บรษัิท

จ ากัด)
กรงุเทพฯ 1 ม.ีค. 62-- 3 ม.ค.64       95,888,855.50 17

งวดที ่1 : 29 พ.ค. 62    

 งวดที ่2 : 3 ก.ค. 62    

งวดที ่3 : 7 ส.ค. 62   

งวดที ่4 : 11 ก.ย. 62 

งวดที ่5 : 16 ต.ค. 62    

 งวดที ่6 : 20 พ.ย. 62   

 งวดที ่7 : 25 ธ.ค. 62   

งวดที ่8 : 29 ม.ค. 63 

งวดที ่9 : 4 ม.ีค. 63   

งวดที ่10 : 8 เม.ย. 63  

งวดที ่11 : 13 พ.ย. 63 

งวดที ่12 : 17 ม.ิย. 63 

งวดที ่13 : 22 ก.ค. 63  

งวดที ่14 : 26 ส.ค. 63 

งวดที ่15 : 30 ก.ย. 63

งวดที ่16 : 4 พ.ย. 63  

งวดที ่17 : 3 ม.ค. 64

งวดที ่1 : 2,742,421.27  

งวดที ่2 : 3,288,987.74 

งวดที ่3 : 3,288,987.74  

งวดที ่4 : 3,288,987.74  

งวดที ่5 : 3,356,109.94  

งวดที ่6 : 3,356,109.94  

งวดที ่7 : 4,314,998.50  

งวดที ่8 : 4,314,998.50 

งวดที ่9 : 4,314,998.50 

งวดที ่10 :4,314,998.50 

งวดที ่11 : 4,314,998.50

งวดที ่12 :4,314,998.50 

งวดที ่13 : 6,232,775.61

งวดที ่14 : 6,232,775.61

งวดที ่15 : 9,445,052.27

งวดที ่16 : 14,383,328.32

งวดที ่17 : 14,383,328.32

  21,000,000.00   11,651,752.15

เบกิจา่ยเงนิงวดที ่4 เมือ่วนัที ่ 24 กันยายน 2562

   เป็นเงนิ 3,288,987.74 บาท

เบกิจา่ยเงนิงวดที ่5 เมือ่วนัที ่18 พฤศจกิายน  

2562 เป็นเงนิ 3,356,109.94 บาท

งวดที ่6 ผูรั้บจา้งก าลังด าเนนิการตามสญัญา

คาดวา่น่าจะสง่มอบงานไดป้ระมาณตน้เดอืน

ธันวาคม 2562

วทิยำลัยนำฏศลิป

อำ่งทอง
เวทสี ำเร็จรปู 653,056 

เลขทีส่ญัญา 

6/2562
13-ส.ค.-62

บ.สมารท์ แมท 

ทเีรยีล จ ากัด
บรษัิท จ ากัด อา่งทอง 13 ส.ค. - 12 ก.ย.62 633,000 1 งวด 12-ก.ย.-62 633,000 7013360608        633,000.00       633,000.00

ยังไมส่ง่มอบครภัุณฑ ์เนื่องจากผูรั้บจา้งแจง้วา่อยู่

ระหวา่งการรอน าเขา้ครภัุณฑจ์ากตา่งประเทศ ซึง่

ทางวทิยาลัยไดแ้จง้สงวนสทิธิเ์รยีกคา่ปรับกับ

ทางผูรั้บจา้งแลว้

วทิยำลัยนำฏศลิป

สโุขทัย

สรำ้งคันคอนกรตี รอบสระน ้ำพรอ้มปรับภมูทัิศน ์วทิยำลัย

นำฏศลิปสโุขทัย ต ำบลบำ้นกลว้ย อ ำเภอเมอืงสโุขทัย 

จังหวดัสโุขทัย

6,606,500  สจ.007/2562
30 พฤษาภาคม

 2562

หา้งหุน้สว่น

สามัญนติบิคุคล 

เค.ด.ีบ.ีการโยธา

หจก สโุขทัย
30 พ.ค. 2562-24 

ม.ค.63
        6,599,918.00 5

งวดที ่1 : 18 ก.ค.62  

งวดที ่2 : 6 ก.ย.62  

งวดที ่3 : 26 ต.ค.62 

งวดที ่4 : 15 ธ.ค.62   

งวดที ่5 : 24 ม.ค.62

งวดที ่1 : 989,987.7    งวด

ที ่2 : 989,987.7     งวดที ่3

 : 989,987.7    งวดที ่4 : 

1,319,983.6  งวดที ่5 : 

1,746,075

7012447207     6,599,918.00     4,619,942.60
อยูร่ะหวา่งด าเนนิการกอ่สรา้งฯคาดงวดที3่ จะสง่

มอบ  ธ.ค.62

วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ์

ปรับปรงุ/ซอ่มแซม/ตอ่เตมิอำคำรเอนกประสงค ์วทิยำลัย

นำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืงกำฬสนิธุ ์

จังหวดักำฬสนิธุ์

6,200,000  ป01/2562 30 ส.ค 2562

หา้งหุน้สว่นพร

เจรญิการคา้

แอนดค์ลนีนิง่

นติบิคุคล กาฬสนิธุ์
30/ส.ค/2562 - 25 /

ก.พ/2563
            6,200,000 7

งวดที ่1: 16 ก.ย. 62

งวดที ่2 : 8 ต.ค. 62

งวดที ่3 : 13 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 1 ธ.ค. 62

งวดที ่5 : 24 ธ.ค. 62

งวดที ่6 : 20 ม.ค. 63

งวดที ่7 : 25 ก.พ. 63

งวดที ่1: 620,000

งวดที ่2 : 775,000

งวดที ่3 : 1,240,000

งวดที ่4 : 620,000

งวดที ่5 : 775,000

งวดที ่6 : 930,000

งวดที ่7 : 1,240,000

7013456551     6,200,000.00     6,200,000.00 อยูร่ะหวา่งรอผูรั้บจา้งสง่มอบงวดงาน

วทิยำลัยนำฏศลิป

กำฬสนิธุ์

ปรับปรงุอำคำรดนตร ี(อำคำรศรตีรัง) และภมูทัิศน์ 

วทิยำลัยนำฏศลิปกำฬสนิธุ ์ต ำบลกำฬสนิธุ ์อ ำเภอเมอืง

กำฬสนิธุ ์จังหวดักำฬสนิธุ์

6,400,000  ป02/2562 25 ก.ย 2562

หา้งหุน้สว่น

จ ากัดเรอืนไทย 

105

นติบิคุคล กาฬสนิธุ์
25/ก.ย/2562 - 22/

ม.ีค/2563
6,400,000 7

งวดที ่1: 24 ต.ต. 62

งวดที ่2 : 23 พ.ย. 62

งวดที ่3 : 23 พ.ย. 62

งวดที ่4 : 22 ม.ค. 63

งวดที ่5 : 21 ก.พ 63 

งวดที ่6 : 15 ม.ีค. 63

งวดที ่7 : 22 ม.ีค 63

งวดที ่1: 640,000

งวดที ่2 : 640,000

งวดที ่3 : 640,000

งวดที ่4 : 640,000

งวดที ่5 : 1,280,000

งวดที ่6 : 1,280,000

งวดที ่7 : 1,280,000

7013634009     6,400,000.00     6,400,000.00 อยูร่ะหวา่งรอผูรั้บจา้งสง่มอบงวดงาน

วทิยำลัยนำฏศลิป

ลพบรุี

กอ่สรำ้งสนำมฟตุบอลพรอ้มลูว่ ิง่ วทิยำลัยนำฏศลิปลพบรุี

 ต ำบลทะเลชบุศร อ ำเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวดัลพบรุี
1,185,800 

ใบสัง่จา้งเลขที ่

42/2562

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด โอเนฟ 

พร็อพเพอรต์ี ้

แมเนจเมนท์

หา้งหุน้สว่น

จ ากัด

จังหวดั

ลพบรุี
12 ก.ย.62-7 ม.ค.63             1,185,000 1 7 ม.ค.63 1,185,000 7013527595     1,185,000.00     1,185,000.00 ตรวจรับงานแลว้ รอเบกิจา่ยงวดที ่1

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

 ชดุยักษ์พยำ วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  ต ำบลควน

มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ
584,000   28/2562  25 ก.พ. 62

 บรษัิท จัย

มาตารด์ี
 บจก.  กทม.

 25 ก.พ. 62 - 23 

ก.ย. 62
584000 1  23 ก.ย. 62                       584,000.00 7012658921        584,000.00       584,000.00 รอสง่มอบงาน

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

ชดุระบ ำวำนรพงศ ์วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ  ต ำบลควน

มะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ
1,393,750   28/2562  25 ก.พ. 62

 บรษัิท จัย

มาตารด์ี
 บจก.  กทม.

 25 ก.พ. 62 - 23 

ก.ย. 62
1393750 1  23 ก.ย. 62                    1,393,750.00 7012658921     1,393,750.00     1,393,750.00 รอสง่มอบงาน
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เลขทีส่ญัญา/

เลขทีใ่บส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

วนัเดอืนปีที่

เซ็นสญัญา/

วนัทีล่งนามใน

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

ชือ่คูส่ญัญา
ประเภทของ

คูส่ญัญา

จงัหวดัที่

ท าการซือ้

วนั เดอืน ปี ที่

เร ิม่ตน้และสิน้สดุ

ตามสญัญา/ใบส ัง่

ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตาม

สญัญา/ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

จ านวนงวด

งานตาม

สญัญา

วนั เดอืน ปี ทีส่ง่มอบ

งาน หรอืสง่มอบ

ครภุณัฑต์ามสญัญา/

ใบส ัง่ซือ้ส ัง่จา้ง

จ านวนเงนิตามงวดงานที่

ระบใุนสญัญา / ใบส ัง่ซือ้

ส ัง่จา้ง

เลขที ่PO ในระบบ

 GFMIS

 มลูคา่ PO ท ัง้

ใบ (บาท)

 มลูคา่ PO 

คงเหลอื ณ 15

 พ.ย.62

ระบคุวามกา้วหนา้วในการจดัซือ้จดัจา้งวา่อยู่

ในกระบวนการใด

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

กอ่สรำ้งลำนเอนกประสงคแ์บบมหีลังคำ วทิยำลัยนำฏ

ศลิปพัทลงุ ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ 

จังหวดัพัทลงุ

9,042,000   29/2562  1 ม.ีค. 62
 บจก. พรสริ ิรี

สอรท์
 บจก. พัทลงุ

 1 ม.ีค. 62 - 27 

ต.ค. 62
            9,042,000  6 งวด

งวดที ่1 : 20 เม.ย.62  

งวดที ่2 : 30 พ.ค.62  

งวดที ่3 : 29 ก.ค.62  

งวดที ่4 : 28 ส.ค.62

งวดที ่5 : 27 ก.ย.62  

งวดที ่6 : 27 ต.ค.62

งวดที ่1 : 723,360       งวด

ที ่2 : 1,085,040    งวดที ่3

 : 1,537,140     งวดที ่4 : 

2,260,500    งวดที ่5 :

723,360        งวดที ่6 : 

2,712,600

7012658096     7,233,600.00     7,233,600.00

การด าเนนิการกอ่สรา้งลานอเนกประสงคแ์บบมี

หลังคา สิน้สดุสญัญาแลว้ ขณะนี้ ผูรั้บจา้งได ้

ด าเนนิการกอ่สรา้งงานอยูใ่นงวดงานที ่3 และ 4 

การขึน้โครงหลังคา เนื่องจากมปัีญญาเรือ่ง

รปูแบบรายการ วทิยาลัยฯจงึไดส้ัง่ใหห้ยดุงาน ท า

ใหง้านลา่ชา้ ไมเ่ป็นไปตามงวดงานในสญัญา 

และวทิยาลัยฯ ไดเ้รง่รัดการด าเนนิการสง่มอบงาน

ใหเ้ป็นไปตามงวดงานแลว้

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 

ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ
8,603,130 

25 ม.ิย. 62 - 25

 ก.ค. 62
168/2561  23 ส.ค. 62

 บจก.ทรัพยา

กอ่สรา้ง
บจก. สรุาษฏรธ์านี

 23 ส.ค. 62 - 16 

ต.ค. 63
8,603,130  4 งวด

งวดที ่1 : 22 ก.ย. 62 

งวดที ่2 :22 ต.ค. 62   

งวดที ่3 : 21 พ.ย. 62   

งวดที ่4 : 21 ธ.ค. 62

งวดที ่1 : 1,979,520

งวดที ่2 : 2,474,400

งวดที ่3 : 2,474,400

งวดที ่4 : 2,474,400

    8,603,129.60     8,603,129.60

มลูคา่สญัญาทัง้หมด 49,488,000.-  จ านวน 14 

งวด โดยเป็นเงนิกันของปีงบประมาณ 2561 เป็น

เงนิ 8,603,129.60.- อยูร่ะหวา่งการด าเนนิในงวด

งานที ่1 และ วทิยาลัยฯ ไดเ้รง่รัดการด าเนนิการ

สง่มอบงานใหเ้ป็นไปตามงวดงานแลว้

วทิยำลัยนำฏศลิป

พัทลงุ

กอ่สรำ้งอำคำรวทิยบรกิำร วทิยำลัยนำฏศลิปพัทลงุ 

ต ำบลควนมะพรำ้ว อ ำเภอเมอืงพัทลงุ จังหวดัพัทลงุ
2,025,500 

25 ม.ิย. 62 - 25

 ก.ค. 62
168/2562  23 ส.ค. 62

 บจก.ทรัพยา

กอ่สรา้ง
 บจก. สรุาษฏรธ์านี

 23 ส.ค. 62 - 16 

ต.ค. 63
2,025,500  1 งวด งวดที ่5 : 20 ม.ค. 62 งวดที ่5 : 2,474,400     2,025,500.00     2,025,500.00

เงนิกันของปีงบประมาณ 2562 เป็นเงนิ 

2,025,500.- (ซึง่แตเ่ดมิไดรั้บจัดสรรงบประมาณ 

2562 เป็นเงนิ 25,870,500.-  สถาบันบัณฑติัฒน

ศลิป์ยมืเงนิไป 23,845,000.-  ) ขณะนี้การ

ด าเนนิการก็สรา้งด าเนนิการถงึงวดที ่2 แลว้ และ

วทิยาลัยไดเ้รง่รัดใหผู้รั้บจา้งด าเนนิการสง่มอบ

การแลว้
วทิยำลัยชำ่งศลิป

สพุรรณบรุี
ปรับปรงุเวทแีละพืน้ทีภ่ำยในหอประชมุอำคำรนทิรรศกำร 420,000  จ./ส.2/2562 22 ก.ค. 2562 คุม้ประดษิฐ์ หจก. สพุรรณบรุี

 25 ก.ค.62 /22 

ก.ย.62
           420,000.00 1 22 ก.ย.2562                       420,000.00 7013263423        420,000.00       420,000.00 รอตรวจรับ วนัที ่25 พ.ย.62



 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพือ่พจิารณา 
5.2  รายงานความคืบหนา้ในการจดัหารูปแบบรายการและประมาณราคาท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 
 
 

 



ล ำดับที่ รำยกำร  งบประมำณ  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดหำรูปแบบรำยกำรและ
ประมำณรำคำทีดิ่นและสิง่ก่อสร้ำงประจ ำปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2563

1 วทิยำลัยช่ำงศิลป  3,595,100.00            
1.1  ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพืน้ฐานศิลปะ  วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร              1,387,300.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  รอลงนาม
1.2  ปรับปรุงอาคารเคร่ืองเคลือบดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร              1,145,800.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  รอลงนาม
1.3  ปรับปรุงทางเดินและส่ิงปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป  แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร              1,062,000.00 รูปแบบรายการและประมาณราคาเสร็จเรียบร้อย  รอลงนาม
2 วทิยำลัยช่ำงศิลปสุพรรณบุรี 9,500,000.00            

2.1  กอ่สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลร้ัวใหญ ่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวัด
สุพรรณบุรี
 งบประมาณท้ังส้ิน 43,000,000 บาท จ านวน 1 หลัง
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 8,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ จ านวน 34,400,000 บาท

             8,600,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณราคากลาง 
จากส านักสถาปัตยกรรม

2.2  ปรับปรุงห้องพกัครูภาควิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลร้ัวใหญ ่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จงัหวัดสุพรรณบุรี                900,000.00 รูปแบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการประมาณราคากลาง 
จากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงจะมีการ
ประชุมเพือ่ประมาณราคากลางในวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2563

3 คณะศิลปวจิิตร 7,403,000.00            
3.1  ปรับปรุงห้องเรียนบรรยายรวม คณะศิลปวิจติร ต าบลศาลายา อ าเภอพทุธมณฑล จงัหวัดนครปฐม จ านวน 1 งาน              7,403,000.00 ได้เอกสารประมาณราคากลางแล้วต้ังแต่วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 และแบบ

กอ่สร้างตอนน้ีเอกสารอยู่ระหว่างท าเอกสารเสนออธิการเซ็นต์แบบ
ปรับปรุงห้องบรรยายรวม

4 วทิยำลัยนำฏศิลปลพบุรี 18,900,000.00           
4.1  กอ่สร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี 

งบประมาณท้ังส้ิน 58,000,000  บาท
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 11,600,000 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ จ านวน 46,400,000 บาท

           11,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจากส านัก
สถาปัตยกรรม

4.2  ปรับปรุงหอพกันักเรียนหญงิ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี              3,900,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจากส านัก
สถาปัตยกรรม

4.3  กอ่สร้างร้ัววิทยาลัยด้านทิศเหนือ  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี              1,600,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจากส านัก
สถาปัตยกรรม

4.4 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จงัหวัดลพบุรี              1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจากส านัก
สถาปัตยกรรม

5 วทิยำลัยช่ำงศิลปนครศรีธรรมรำช 12,598,600.00           
5.1  ปรับปรุงภูมิทัศน์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช              7,755,000.00
5.2 ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังเคร่ืองกรองและปั้มน้ า จ านวน 1 จดุ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอ

พรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช
               750,000.00

5.3 ปรับปรุงอาคารเรียนเคร่ืองเคลือบดินเผา  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัด
นครศรีธรรมราช

               900,000.00

5.4 ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพมิพ ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช              1,600,000.00
5.5  ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช                993,600.00
5.6  ปรับปรุงอาคารหอพกัหญงิ  วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช  ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จงัหวัดนครศรีธรรมราช                600,000.00
6 วทิยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 13,340,000.00           

6.1  กอ่สร้างอาคารวิทยบริการ  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 หลัง
งบประมาณท้ังส้ิน 57,700,000  บาท จ านวน 1 หลัง
ปี 2563 ต้ังงบประมาณ จ านวน 11,540,000 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ จ านวน 46,160,000 บาท

           11,540,000.00  อยู่ระหว่างจดัท างานระบบไฟฟา้ (ด าเนินการแล้ว 60-70 %)
 งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (ด าเนินการแล้ว 95%)
(คาดว่าจะเสร็จกลางเดือน ธันวาคม 2562)

6.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา  อ าเภอเมืองเชียงใหม่   จงัหวัดเชียงใหม่              1,800,000.00 อยู่ระหว่างการออกแบบเวทีกลางแจง้ (ด าเนินการแล้ว 80 %)
หากด าเนินการออกแบบเสร็จจะด าเนินการจดัท ารูปแบบรายการต่อไป
(จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ กลางเดือน ธันวาคม 2562)

7 วทิยำลัยนำฏศิลปร้อยเอ็ด 5,327,000.00            
7.1  ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารปฏิบัติการดนตรี (อาคารเทพประสิทธ์ิ) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอด็  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอด็

 จงัหวัดร้อยเอด็
             3,527,000.00

พจิารณาก าหนดราคากลาง

7.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้              1,800,000.00 ยังไม่ได้รับแบบแปลน
9 วทิยำลัยนำฏศิลปกำฬสินธุ ์ 29,555,600.00           

9.1  กอ่สร้างอาคารชุด (บ้านพกัครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวัด
กาฬสินธ์ุ

           18,257,600.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

9.2  ซ่อมแซมปรับปรุงร้ัวพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ              6,500,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

9.3  สร้างห้องน้ ากลางแจง้  วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 2 หลัง              2,998,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

9.4 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ  ต าบลกาฬสินธ์ุ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ              1,800,000.00 รูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินราคากลางท้องถิน่

10 วทิยำลัยนำฏศิลปพัทลุง 4,559,000.00            
10.1  ปรับปรุงอาคารหอพกัชาย วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จงัหวัดพทัลุง จ านวน 1 แห่ง              2,759,000.00 ขณะน้ีการด าเนินงานอยู่ระหว่างการจดัท าราคาท้องถิน่
10.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จงัหวัดพทัลุง              1,800,000.00 วิทยาลัยฯ รอรับรูปแบบรายการพร้อมรายละเอยีด TOR จากส่วนกลาง 

(สบศ.) เพือ่ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป

11 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช 16,410,000.00           
11.1  ถมปรับท่ีดิน  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  จ านวน 1 แห่ง 3,011,600.00             อยู่ในขัน้ตอนด าเนินการท ารากลางท้องถิน่
11.2  ปรับปรุงอาคารเรียน 1 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 4,017,900.00             อยู่ในขัน้ตอนด าเนินการท ารากลางท้องถิน่
11.3  ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 4,580,500.00             อยู่ในขัน้ตอนด าเนินการท ารากลางท้องถิน่

รำยกำรผูกพันใหม่

รายการส่ิงกอ่สร้างท้ัง 6 รายการ มีความพร้อมท้ังรูปแบบรายการและ
ราคาประมาณการ (BOQ) ขณะน้ีวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งราคา
ประมาณการให้กบัหน่วยงานของรัฐประเมินราคาท้องถิน่ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพือ่เตรียมความพร้อมในการด าเนินการจดัจา้งตามระเบียบ
พสัดุในปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ล ำดับที่ รำยกำร  งบประมำณ  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรจัดหำรูปแบบรำยกำรและ
ประมำณรำคำทีดิ่นและสิง่ก่อสร้ำงประจ ำปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2563

11.4  ปรับปรุงห้องเรียนคอมพวิเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ   วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 จ านวน 1 แห่ง

3,000,000.00             อยู่ในขัน้ตอนลงนามรูปแบบรายการ

11.5 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต.ท่าเรือ อ.เมือง จงัหวัดนครศรีธรรมราช              1,800,000.00 อยูในขัน้ตอนการท ารูปแบบรายการ
12 วทิยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 4,800,000.00            

12.1  ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง ต. บางแกว้ อ.เมืองอา่งทอง จ. อา่งทอง              3,000,000.00 อยู่ในช่วงจดัเตรียมเอกสารเพือ่ประกาศ e-bidding คาดว่าจะด าเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม 2563

12.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง ต. บางแกว้ อ.เมืองอา่งทอง จงัหวัดอา่งทอง              1,800,000.00 อยู่ในช่วงจดัเตรียมเอกสารเพือ่ประกาศ e-bidding คาดว่าจะด าเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม 2563

13 วทิยำลัยนำฏศิลปนครรำชสีมำ 26,800,000.00           
13.1  ปรับปรุงหอพกัหญงิ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา            16,000,000.00 มีแบบรูปรายการท่ีลงนาม เรียบร้อยแล้ว
13.2  กอ่สร้างโรงจอดรถ พร้อมห้องเกบ็อปุกรณ์บ ารุงรักษารถยนต์และห้องพกัพนักงานขบัรถ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบล

โคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา
9,000,000.00             ก าลังปรับแบบรูปรายการ คาดว่าจะลงนามเรียบร้อยภายในเดือน

พฤศจกิายน 2562

13.3 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา              1,800,000.00 มีแบบรูปรายการท่ีลงนาม เรียบร้อยแล้ว
14 วทิยำลัยนำฏศิลปสุโขทัย 16,800,000.00           

14.1  กอ่สร้างอาคารเกบ็เคร่ืองแต่งกายโขนละคร เคร่ืองดนตรี ,วัสดุอปุกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย   ต าบลบ้าน
กล้วย อ าเภอเมือง  จงัหวัดสุโขทัย  จ านวน 1 หลัง

15,000,000.00           อยู่ระหว่างประกาศร่างTOR เพือ่ประชาพจิารณ์ ลงวันท่ี 15 พฤศจกิายน 2562 
คาดว่าจะประกาศประกวดราคาฯ ในช่วงวันท่ี 25 พฤศจกิายน 2562  ก าหนดวัน
ย่ืนข้อเสนอใบเสนอราคา ในวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ก าหนดวันพจิารณาผล 
จ านวน 5 วัน

14.2 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้              1,800,000.00 อยู่ในระหว่างปรับเปล่ียนรูปแบบรายการให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ี คาดว่าจะมี
การประกาศประกวดราคาในช่วงเดือนธันวาคม 2562

15 วทิยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 1,800,000.00            
15.1 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี              1,800,000.00 ขณะน้ีอยู่ระหว่างส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ประมาณราคา

กอ่สร้าง

16 วทิยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 1,800,000.00            
16.1 กอ่สร้างเวทีกลางแจง้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุรี              1,800,000.00 รอรูปแบบรายการและรอด าเนินการจดัท าราคากลางจากส านัก

สถาปัตยกรรม

ล ำดับ งบประมำณผูกพันสัญญำ ปี 2563 งบประมำณ
1 วทิยำลัยนำฏศิลปอ่ำงทอง 

กอ่สร้างอาคารนาฏดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอา่งทอง ต าบลบางแกว้ อ าเภอเมืองอา่งทอง จงัหวัดอา่งทอง 
งบประมาณท้ังส้ิน 132,800,000 บาท
ปี 2560 ต้ังงบประมาณ    2,656,000 บาท
ปี 2561 ต้ังงบประมาณ  25,915,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 45,797,000 บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 58,432,000 บาท

               58,432,000 งบปี 2563 เบิกจา่ย งวดท่ี 17-18 จ านวนเงิน23,904,000บาท   และ
งวดท่ี 19-20 เป็น2งวดสุดท้ายคาดว่าจะส่งมอบงานช่วงส้ินเดือน
พฤศจกิายน 2562

2 วทิยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี
กอ่สร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุรี ต าบล วัดใหม่ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวัดจนัทบุรี  
งบประมาณท้ังส้ิน 101,895,000 บาท
ปี 2561 ต้ังบประมาณ  21,600,000 บาท
ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 20,379,000 บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ   45,827,400 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 14,088,600

               45,827,400 สถาบันฯ ได้โอนเปล่ียนแปลงจดัสรรงบประมาณรายจา่ย ปี 63 เป็นเงิน 
20,379,000.- ซ่ึงขณะน้ีได้ด าเนินการเบิกจา่ยเงิน งวดท่ี 14-16 
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือเงิน 3,056,850.-บาท และคาดว่าผู้รับจา้งจะส่ง
มอบงานงวดท่ี 17 ภายในเดือน ธ.ค. 63

3 วทิยำลัยนำฏศิลปนครศรีธรรมรำช
กอ่สร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ช้ัน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวัด
นครศรีธรรมราช 
งบประมาณ 105,000,000 บาท
ปี 2562 ต้ังงบประมาณ 21,000,000 บาท 
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 54,000,000 บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 30,000,000 บาท

               19,896,900 ผู้รับจา้งได้ส่งงานงวดท่ี 5 และได้ด าเนินการเบิกจา่ยงวดท่ี 1 เม่ือวันท่ี 
18 พฤศิจกายน 2562 เป็นเงิน 3,356,109.94 บาท ซ่ึงเป็นเงินกนัเหล่ือม
ปี 2562 ขณะน้ีผู้รับจา้งก าลังด าเนินงานงวดท่ี 6 คาดว่าสามารถส่งมอบ
งานงวดท่ี 6 ได้ประมาณต้นเดือนธันวาคม 2562

4 วทิยำลัยนำฏศิลปพัทลุง
 กอ่สร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพทัลุง ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมืองพทัลุง จงัหวัดพทัลุง  งบประมาณ 
54,450,000 บาท
   ปี 2561 ต้ังงบประมาณ 11,700,000 บาท  
   ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ  25,870,500 บาท
   ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 16,879,500 บาท

               16,879,500 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการกอ่สร้างตามสัญญาจา้ง ซ่ึงผู้รับจา้งแจง้
ว่าจะส่งมอบงานงวดท่ี 1 ในเดือนธันวาคม 2562 (สัญญาจา้งเร่ิมเม่ือวันท่ี
 23 ส.ค. 62 ส้ินสุดสัญญา วันท่ี 16 ต.ค. 63 มีงวดงานท้ังส้ิน 14 งวด 
จ านวน 420 วัน

รำยกำรผูกพันเดิม



 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 

 
 
 

 


