รายงานการประชุม
คณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครัง้ ที่ 11 / 25๖3 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 25๖3
ณ ห้องประชุมอาคารโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
ผูม้ าประชุม
๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ผศ.อานวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี
๔. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
5. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
๖. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
7. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
8. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
9. ผศ.เด่น หวานจริง
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
10. ผศ.ชยากร เรืองจารูญ
คณบดีคณะศิลปะวิจิตร
11. รศ.จินตนา สายทองคา
คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์
12. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
13. นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลป
14. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

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

15. นายสมภพ เขียวมณี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
16. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
17. นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
18. นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ
แทนผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
19. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
20. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
21. นางกัลยาณี ยังสังข์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
22. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
23. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
24. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
25. นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
26. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
27. นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
28. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
29. นายวิชิต เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล
1. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

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

กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี
2. นายภัทรชัย พ่วงแผน
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
3. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
4. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
5. นายสุริยา เล้าประเสริฐ
6. นายธนพรรธน์ ต่ายคา
7. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายบัณฑิต เข็มทอง
2. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุม คณะกรรมการกากับ
ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ครั้งที่ 10 / 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น ๑ อาคารคณะศิลปศึกษา
(ศาลายา) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๕.๑ การจัดทาแบบรูปรายการ
ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา แก้ไข การจัดทาแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้า
เวทีกลางแจ้ง และให้ใช้คาว่า เวทีกลางแจ้ง แทน สังคีตศาลา ในวาระที่ ๕.๑
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
-

ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจากระบบ
GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
256๔ ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ข้ อ มู ล จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น 1๔๑,๑๕๓,600 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.๘๔
ก. เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
- ผลการเบิ กจ่ าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3๖
คิดเป็น ร้อยละ 2๒.๖๘
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1
ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๙
- มี ว งเงิ น ที่ ต้ องเบิ กจ่ ายเพิ่ มขึ้ นให้ ได้ ตามแผนการเบิ กจ่ ายงบประมาณฯก าหนดไว้ เมื่ อสิ้ นสุ ด
ไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน 2๕๒,๐๖๑,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจา ทั้งสิ้น 10๘,๔๗๕,๑00 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒
ก. เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 คิด
เป็น ร้อยละ 21.๑๖
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๓) เป็นเงิน 2๗๕,๕๔๔,๔๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 3๐.2๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๓๖
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตร
มาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๘๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.๖9
ก. เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ ๒๐
คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๑

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๓) เป็นเงิน ๖๔,๙๔๓,๒๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 3๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๑๓
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้เมื่ อสิ้นสุดไตร
มาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๕๑,๙๗๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทาใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาเสนอต่อที่ประชุมตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้ อานวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานอธิการบดี จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จานวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)
2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จานวน ๑ ชุด ขณะนี้รอลงนามสัญญา
โดยนัดหมายผู้รับจ้างลงนามสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕63
3. ปรับปรุงห้องทางานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จานวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างดาเนินงานตามสัญญา
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศึกษา จานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง
จานวน 1 คัน ขณะนี้เข้าตรวจการดาเนินงาน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แล้ว และอยู่ระหว่าง
กาหนดนัดเข้าตรวจงานครั้งที่ 3
3. คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
รศ.จินตนา สายทองคา คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่
จานวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 2563
4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จานวน 6 รายการ ดังนี้
๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จานวน 5 รายการ ขณะนี้ดาเนินการบอก
เลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทหอหมั้นเมืองจากัดแล้ว และวิทยาลัยได้ดาเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์
TOR และร่างประกาศเชิญชวน

2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จานวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนธันวาคม 2563
5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างกาลังเร่งดาเนิ นการตามรูปแบบรายการที่ปรับปรุงซี่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นการ
ปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดาเนินการไม่สามารถดาเนินการตามรูปแบบได้
เนื่องจากพื้นที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทาให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้
สามารถด าเนิ น การได้ ซึ่ ง เนื้ อ งานดั ง กล่ า วอยู่ ใ นงวดงานที่ 1 ซึ่ ง สั ญ ญาสิ้ น สุ ด วั น ที่ 23 กั น ยายน 2563
แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดาเนินการได้โดยจุดของฐาน
รากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จานวน 2 จุด จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้ างกาลังดาเนินการตาม
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ
ดาเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน ขณะนี้
วิทยาลัยฯ ได้ทาหนังสือแจ้งให้เร่งดาเนินการ
3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
ผู้ รั บ จ้ า งก าลั ง ด าเนิ น การก่ อ สร้ า งตามรู ป แบบรายการ สั ญ ญาสิ้ น สุ ด แล้ ว ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2563
แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 9 กันยาน 2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างกาลังดาเนินการ และวิทยาลัย
ฯ ได้สิทธิ์การเรียกค่าปรับ
6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จานวน 1 วง ขณะนี้รอการส่งมอบภายในวันที่ 9 มกราคม
๒๕64 โดยคณะกรรมการฯมีมติขยายเวลาการส่งมอบจานวน 60 วัน จาก 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่
9 มกรคม 2564
2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 1 เวที ขณะนี้รอการส่งมอบงวดที่ 3 ใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 รายการนี้วิทยาลัยแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับไปยังผู้รับจ้างเรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิ ทยาลั ย นาฏศิ ลปสุ โขทั ย รายการก่ อสร้ างอาคารเก็ บเครื่ องแต่ งกายโขนละคร
เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จานวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงวดงานที่ 1
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้ว และตรวจรับ วันที่ 3 ธันวาคม 2563
8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 18 รายการ ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จานวน 16 รายการ ขณะนี้ยังไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ เนื่องจากเลขประจาตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยกาลังติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล
2. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จานวน 1 แห่ง
ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

3. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จานวน 1 แห่ง ขณะนี้เบิกจ่ายงวด
ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 4 ธันวาคม 2563 บัดนี้การก่อสร้างได้หมด
สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ผู้รับจ้างได้ขอขยายสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับมีมติขยาย
สัญญา 90 วัน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 และปัญหาอุปสรรคในการทางานด้านที่ติด
กับหอพักพยาบาลเนื่องจากการพังทลายของท่อระบายน้าทาให้บางจุดไม่สามารถก่อสร้างได้ก่อให้เกิดความล่าช้า
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 – 2
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่
30 ตุลาคม 2563 โดยวิทยาลัยขอแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จานวน 1 งาน ขณะนี้ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวด
สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน
10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จานวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จานวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดถัดไป คืองวดงานที่ 10 และงวดที่
11 พร้อมกัน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งรายการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ได้รับหนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ทาให้ผู้รับจ้างต้องรอการแก้ไขรูปแบบ
รายการจากสานักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารวิท ยบริ ก ารดั งกล่ าวแล้ ว ที่ป ระชุมมี มติใ ห้ ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ทาให้ สั ญ ญาจ้ า งสิ้ น สุ ดในวัน ที่
28 พฤศจิกายน 2563
11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จานวน 1 แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามกาหนดเนื่องจากมี
พายุ ฝ น ทาให้ ก่อสร้ างไม่ได้ตามกาหนดระยะเวลา คาดว่าจะส่ งมอบงานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563
12. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรั ญ หนองบั ว ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป ได้ ชี้ แ จงรายการเบิ กจ่ า ยเงิ นกั นเหลื่ อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จานวน 4 รายการ ดังนี้
1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จานวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงดาเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ดาเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่ าครุภัณฑ์ดังกล่ าวชารุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ง
หนังสือแจ้งบริ ษัท เรื่ องครุภัณฑ์ช ารุ ด ให้ดาเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่ องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน
2563 เพื่อดาเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวิทยาลัยฯได้ แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน
วันที่ 30พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3
2. ปรับปรุงห้ องเรียนอาคารพื้นฐานศิลปะ วิทยาลั ยช่างศิลป จานวน 1 แห่ง ขณะนี้ วิทยาลั ย
ดาเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จานวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ดาเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563
4. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จานวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ดาเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และเชิญคณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2563
13. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี จานวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในเดือน
ธันวาคม 2563
14. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง ขณะนี้จานวน
เงินค่าปรับครบร้อยละ 10 ของจานวนเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับ
จ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ทาหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่วิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มเข้า
มาทางานต่อเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้รอมุงหลังคา แต่เนื่องด้วยฝนตกหนักจึงไม่ส ามารถมุงหลังคา
ได้ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดาเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กาหนดในสัญญา
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย
2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดาเนินการ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป
5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)
5.2.1 ติด ตามความก้า วหน้า ในการเตรีย มการจัด ซื้อ จัด จ้า งงบลงทุน รายการครุภัณ ฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพื่อให้การ
บริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อให้ ห น่ ว ยงานสามารถก่อหนี้ ผู ก พันและเบิ กจ่า ยงบประมาณได้แล้ ว เสร็ จทัน ภายในปีง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามลาดับ ดังนี้
ก. รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของสานักงานอธิการบดี ดังนี้
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทารายละเอียด
ขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๑ รายการ และอยู่ระหว่างส่งมอบ ๑ รายการ

- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน 7 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทารายละเอียด
ขอบเขตของงาน ๔ รายการ อยู่ในขั้นตอนการทาประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะเสนอ
ราคา ๑ รายการ
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ
คณะศิลปศึกษา ดังนี้
- จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง จ านวน 29 รายการ ขณะนี้ อ ยู่ ใ นขั้ น ตอนการจั ด ท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา 1๘ รายการ รอส่งมอบของ 11 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๒๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR
และร่างประกาศเชิญชวน ๗ รายการ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลการเสนอราคาวันที่ 2-8 ธันวาคม 2563
5 รายการ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 10 รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา จะลงนามใน
สัญญา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ๑ รายการ
3. คณะศิลปนาฏดุรยิ างค์
รศ.จิ น ตนา สายทองค า คณบดี ค ณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ ได้ ชี้ แจงความก้ าวหน้ าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้
- จั ดซื้ อจั ด จ้ างโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๑๖ รายการ ขณะนี้ อยู่ใ นขั้นตอนการก าหนด
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับ
จ้างให้เข้ามาเสนอราคา 4 รายการ และลงนามในสัญญาแล้ว ๑2 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๔๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกาหนด
คณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๔๐ รายการ
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรื องจารู ญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ
คณะศิลปวิจิตร ดังนี้
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๖ รายการ ขณะนี้ทาสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจองเลข
PO ในระบบ GFMIS 6 รายการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๒ รายการ ขณะนี้ อยู่ระหว่างกาหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR ๑ รายการ และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ
โดยประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จานวน 1 รายการ
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้ อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ
วิทยาลัยนาฏศิลป
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๖๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกาหนด
รายละเอีย ดและคุณลั กษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 4 รายการ อยู่ในขั้นตอนขอความเห็ นชอบ TOR
2 รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑3 รายการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทาการ ตั้งแต่วันที่ 3
ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 จานวน 11 รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลง
นามในสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จานวน 32 รายการ

6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน 24 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR
และร่างประกาศเชิญชวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ 7-9 ธันวาคม
2563 18 รายการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทาการ กาหนดสิ้นสุดระยะเวลารอผลอุทธรณ์ วันที่ 11
ธันวาคม 2563 ๕ รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ รายการ
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง จานวน ๒๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทา
รายงานขอซื้อขอจ้าง
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๓๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนทารายงานขอซื้อ
ขอจ้าง 7 รายการ และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม
2563 19 รายการ
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน 26 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการกาหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอี ย ดและคุ ณลั กษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ โดยด าเนิ นการก าหนด TOR
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จานวน 3 รายการ อยู่ในขั้นตอนกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา 7 รายการ และประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาแล้ว
๑6 รายการ
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นางศิร าภรณ์ จิ น ดาพรประเสริฐ แทนผู้ อานวยการวิทยาลั ยนาฏศิล ปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยัง
ไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๓6 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่ง
จ้าง 25 รายการ อยู่ระหว่างทารายงานผลการเสนอราคา ๑๐ รายการ และอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ
การส่งมอบครุภัณฑ์ ๑ รายการ
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๖๘ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทารายงานขอ
ซื้อขอจ้าง 56 รายการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ 12 รายการ
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีร านุ ช รุ่ งศรี ผู้ อานวยการวิ ทยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทัย ได้ ชี้แจงความก้ าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้

-

จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๔๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR
๑
๑๙ รายการ และทาสัญญาแล้วรอการ

ส่งมอบ ๒๐ รายการ
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างรอยู่ในขั้นตอนการทา
สัญญาและรอลงนามในสัญญา ๙ รายการ และอยู่ระหว่างกาหนดรายละเอีย ดและลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
(TOR) ครั้งที่ ๒ จานวน ๒ รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ค้ารายแรกไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้
ต้องยกเลิกและจัดหาผู้รับจ้างใหม่
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๕๔ รายการ อยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ครั้งที่ ๒ จานวน ๒๗ รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์บางรายการเพราะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒๗
รายการ
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิ ขิ ต สุ นทรสุ ข ผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ยนาฏศิ ล ปลพบุ รี ได้ ชี้ แจงความก้ าวหน้ าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๕๔ รายการ โดยอยู่ระหว่างวิจารณ์ TOR และ
ร่างประกาศเชิญชวน ๔๐ รายการ และอยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ ๗ วันทาการ (ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๓ จานวน ๑๔ รายการ
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๑๗ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการรอ
ลงนามในสัญญา
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๘๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล
การเสนอราคา ๔๕ รายการ โดยกาหนดพิจารณาผล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และอยู่ในขั้นตอนทาสัญญาและ
รอลงนามในสัญญา ๓๖ รายการ
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๒๐ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทาร่าง
ประกาศเชิญชวน ๑๖ รายการ และอยู่ในระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทาการ ๔ รายการ โดยจะครบกาหนด วันที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๑๙ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอน
กาหนดคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๑๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทาร่าง
ประกาศเชิญชวน ๘ รายการ และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันทาการ ๒ รายการ สิ้นสุดระยะเวลา วันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๖๓
17. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบัว ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ
GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อให้
ผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา
- จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding จานวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
ข. รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานอธิการบดี จานวน 27
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยทุกรายการอยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริ ลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปศึกษา จานวน 3 รายการ ได้แก่
ครุภัณฑ์ดนตรี โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 3 รายการ
3. คณะศิลปวิจติ ร
ผศ.ชยากร เรืองจารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิ ลปวิ จิ ตร จ านวน ๓๔ รายการ
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน โดยจองเลข PO ในระบบ GFMIS แล้ว ๒5 รายการ และอยู่
ระหว่างส่งเบิกจ่าย 9 รายการ
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิ ทยาลั ยนาฏศิ ลป จ านวน 9 รายการ
ประกอบด้วยครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สานักงาน ทุกรายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่
ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์

6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
จานวน 13 รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ดนตรี 11 รายการ ขณะนี้ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบ
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขนละคร ทาสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่ง
มอบงาน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564
7. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่ างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุ ภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จานวน 18
รายการ ดังนี้ ครุ ภัณฑ์ส านั กงาน ส่ งมอบครุภัณฑ์แล้ว 1 รายการ และอยู่ระหว่างรอส่ งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ
รายการครุ ภัณฑ์ส านั กโฆษณาและเผยแพร่ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ รายการครุภัณฑ์ดนตรี 13
รายการ ทาสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นางศิ ร าภรณ์ จิ น ดาพรประเสริ ฐ แทนผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปร้ อ ยเอ็ ด ได้ ชี้ แ จง
ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 2 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ดนตรี และครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขนละคร ขณะนี้ลงนาม
ในสัญญาแล้ว
๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จานวน ๑๑
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์สานักงาน ๑ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้วรอ
การส่งมอบ และครุภัณฑ์ดนตรี ๗ รายการอยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์ ๑ รายการ และลงนามในสัญญาแล้วรอ
การส่งมอบ ๖ รายการ
๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
จานวน ๑๘ รายการ ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์
๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จานวน ๒๑
รายการ โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๐ รายการ
๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน
๑๖ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ๓ รายการ
๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จานวน
๓๙ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๙ รายการ และดาเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐
รายการ

1๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิ ทยาลั ยนาฏศิ ล ป
สุพรรณบุรี จานวน 1๑ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์สานักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ
เครื่องแต่งกายโขน – ละคร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ
1๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิ ทยาลั ยนาฏศิ ล ป
นครราชสีมา จานวน ๒๐ รายการ โดยครุภัณฑ์สานักงาน ๓ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์
ดนตรี ๑๗ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบัว ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิ ทยาลั ย ช่ างศิ ลป จ านวน ๕ รายการ
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุ ภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ทุกรายการอยู่
ระหว่างรอลงนามในสัญญา
1๘. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จานวน ๒๗
รายการ ประกอบด้ ว ย ครุ ภั ณฑ์ ส านั กงาน ครุ ภั ณ ฑ์ ง านบ้ า นงานครั ว ครุ ภั ณฑ์ โ ฆษณาและเผยแพร่ ครุ ภั ณ ฑ์
การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอส่ งมอบครุภัณฑ์ตามกาหนด ๒๓ รายการ และ ส่ ง
เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ
1๙. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรี ธรรมราช
จานวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์สานักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
ทุกรายการ
มติที่ประชุม
๑. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเมื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งจองเลข PO ใน
ระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดาเนินการ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป
5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการค่าทีด่ นิ
และสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนาเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงานอธิการบดี ดังนี้

ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จานวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างระหว่างดาเนินงานตามสัญญา (คาดว่าจะ
ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างวันที่ 15 ธันวาคม 2563
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา จานวน ๑ แห่ง งบประมาณ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๖๐
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
รศ.จินตนา สายทองคา คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้
ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 3,700,000 บาท
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รปู แบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่ อสารและตกแต่งภายใน คณะศิล ปนาฏดุริ ยางค์ จานวน ๑ แห่ ง
งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๗0
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้
- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จานวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 100 ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 100 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 100 อยู่ระหว่างเขียน
แบบก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 50 และอยู่ระหว่างประมาณราคา ความคืบหน้าร้อยละ 15
ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เ พื่ อ ท าฐานประติ ม ากรรม คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร จ านวน ๑ แห่ ง งบประมาณ
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการทาแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อั ตถาผล ผู้ อ านวยการวิ ทยาลั ยนาฏศิลปได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70
ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000
บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ความคืบหน้า ร้อยละ 70
ปรั บ ปรุ ง อาคารนาฏศิ ล ป์ ไ ทย ชั้ น 7 วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป จ านวน ๑ หลั ง งบประมาณ
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70
- ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน 1 หลัง งบประมาณ
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2563

6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จั ด หารู ป แบบรายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ดังนี้
ก่ อ สร้ า งอาคารหอพั ก นั ก เรี ย นหญิ ง วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 76, 000,000บาท (เจ็ ด สิ บ หกล้ า นบาท) ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งประมาณการราคาจากส านั ก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 90
ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอานาจอนุมัติ
7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นางศิ ร าภรณ์ จิ น ดาพรประเสริ ฐ แทนผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปร้ อ ยเอ็ ด ได้ ชี้ แ จง
ความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้
ก่อสร้ างรั้ วด้านหน้ าและด้านข้างฝั่ งทิศตะวันตก วิทยาลั ยนาฏศิล ปร้อยเอ็ด จานวน ๑ แห่ ง
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยูร่ ะหว่างรอลงนามในสัญญา
8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้ อานวยการวิทยาลัยนาฏศิล ปสุ โ ขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้
- ก่ อ สร้ า งอาคารดุ ริ ย างค์ ส ากล วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ โ ขทั ย จ านวน 1 หลั ง งบประมาณ
76, 000,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม
ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 9๕ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 และดาเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 100 การดาเนินการประมาณราคา
ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 คาดว่าจะดาเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ธันวาคม 2563
9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้
- ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จานวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 70,000,000บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ าง
รออธิบดีลงนาม
10. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิขิต สุ นทรสุข ผู้ อานวยการวิทยาลั ยนาฏศิลปลพบุรี ได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้
- ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จานวน 1 หลัง งบประมาณ
69,300,000 บาท (หกสิ บเก้าล้ านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ความคื บ หน้ า ร้ อยละ 80 ออกแบบวิ ศวกรรมโยธา ความคื บหน้ า ร้ อยละ 80 และออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ ๖0 และดาเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ ๖0 การดาเนินการ
ประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๖0 คาดว่าจะดาเนินการประกวดราคาได้ในเดือน มกราคม 256๔
11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้

ก่อสร้ างทางเดิน เท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลั งอาคารเรียน 1
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่าง
พิจารณาผลการเสนอราคา โดยกาหนดพิจารณาผล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน 1 แห่ง งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
12. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้
- ตกแต่ ง อาคารวิ ท ยบริ การและครุ ภั ณฑ์ ป ระกอบ วิ ทยาลั ยนาฏศิ ล ปพั ท ลุ ง จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการและประมาณราคา
จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทาราคากลางท้องถิ่นโดยสานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพัทลุง
ก่ อสร้ างอาคารเรี ย นพื้ น บ้า น (เริ น โนรา หนั งลุ ง ) วิ ทยาลั ย นาฏศิ ล ปพั ท ลุ ง จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดทาประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม
13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จานวน 1 หลัง
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาประมาณการ
ราคา จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารอเนกประสงค์ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาประมาณการ
ราคา จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมรั้ ว วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จ านวน ๑ แห่ ง งบประมาณ
2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ว น) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้ ว เสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาประมาณการราคา
จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจั ด หารู ป แบบรายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครราชสีมา ดังนี้
- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จานวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาประมาณการราคาจากสานัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙0
15. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้
ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จานวน ๑ หลัง งบประมาณ
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0

ปรั บ ปรุ ง อาคารโรงอาหาร วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จ านวน ๑ หลั ง งบประมาณ
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0
16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จั ด หารู ป แบบรายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจ าปี ง บประม าณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ดังนี้
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จานวน ๑ หลัง
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง ล้ า นสามแสนบาทถ้ ว น) อยู่ ร ะหว่ า งประมาณการราคาจากส านั ก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50
- ปรั บ ปรุ งป้ อมยามและต่อเติมห้ องจ าหน่ายผลงานนั กเรียน นัก ศึกษา วิทยาลั ย ช่างศิล ป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจาก
สานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณงบลงทุ น ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่ งติ ด ตามการจั ดท ารู ปแบบรายการและประมาณราคาจากส านัก สถาปั ต ยกรรม
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ จัดทารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยเร็ว
2. รายการสิ่งก่อสร้างที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงาน
กากับดูแลให้ผู้รับจ้างดาเนินการตามงวดงานที่กาหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานตามสัญญา
๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดาเนินการ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป
5.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการค่าหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบ าลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน )
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ไ ด้ จั ด สรรงบประมาณโครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนทั้งสิ้น ๓,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันบาท) ให้กับวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง
ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนด โดย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม
๒๕๖๓ วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 612,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 612,000 บาท
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 254,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 254,000 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 0 บาท
3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 206,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 17,290 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 188,710 บาท

4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 242,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 242,000 บาท
5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 251,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 188,558.88 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 62,441.12 บาท
6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 249,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 186,000 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 63,000 บาท
7. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 270,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 270,000 บาท
8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 235,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 235,000 บาท
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 235,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 235,000 บาท
10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 287,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 189,566 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 97,434 บาท
๑1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 231,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 231,000 บาท
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 166,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 64,587 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 101,413 บาท
๑3. วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 389,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 47,530.80 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 341,469.20 บาท

๑4. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 101,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 101,000 บาท
๑5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท
- จองเงินในระบบ / ทาสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 80,000 บาท
ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า
1. ผลการเบิกจ่ายค่าหนังสือเรีย น ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 2563 ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 203,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.34 โดยมีหน่วยงานจานวน ๒ หน่ว ยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายค่า
หนังสือเรียน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
2. มีหน่วยงานที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างค่าหนังสือเรียนแล้ว โดยจองเงินในระบบ GFMIS
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 744,424.68 บาท จานวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัย
ช่างศิลป
3. มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดาเนินจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน หรือดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยัง
ไม่ดาเนินการจองเงินในระบบ GFMIS จานวน 8 หน่วยงาน
มติที่ประชุม
๑. เร่ งรั ดให้ หน่ ว ยงานที่ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสื อเรียนแล้ว แต่ยังไม่จองเงินในระบบ
เร่งหรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน เร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจองเงินในระบบ
ให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่าหนังสือเรียนในระบบ GFMIS ณ วันที่
16 ธันวาคม 2563 โดยหากมีเงินคงเหลือในระบบ GFMIS ที่ไม่ได้มีการจองเงินในระบบ GFMIS ให้ถือเป็น
งบประมาณเหลือจ่ายที่คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะดาเนินการโอนวงเงิน
คงเหลือดังกล่าวกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อบริหารงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
สาหรับเป็นรายการทีด่ าเนินการจัดสรรให้หน่วยงานในกรณีมีความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป
5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ช รดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
2563 โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้กาหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคจาแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
1) งบดาเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่า
จัดการเรียนการสอน
3) เงินรายได้ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก
4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติม
โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ มีดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ

งบดาเนินงาน

งบอุดหนุน
โครงการสนับสนุน
การ
จัดการศึกษาฯ
รายการค่าจัด
การเรียนการสอน

งบอุดหนุน
โครงการสนับสนุน
การ
จัดการศึกษาฯ
รายการค่าจัด
การเรียนการสอน

เงินรายได้

รวมทัง้ สิน้

วงเงินที่
จัดสรร

4,007,590.00

5,054,490.00

260,697.00

13,838,325.00

23,161,102.00

วงเงินที่
เบิกจ่าย

1,817,029.83

1,168,731.64

260,696.51

1,627,862.97

4,874,320.95

คงเหลือ

2,190,560.17

3,885,758.36

0.49

12,210,462.03

18,213,411.05

มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัด เร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่ง
งบประมาณทั้ง 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้
5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน
2563 โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย
- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2563 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของ
หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
1. สามารถจั ดเก็ บงบประมาณเงิ นรายได้ ณ ตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ทั้ งสิ้ น
7,778,737.27 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ด สตางค์) คิดเป็นร้อยละ
6.25 ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
2. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเงิ น รายได้ ณ ตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ทั้ ง สิ้ น
6,590,526.99 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้า สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 33.36
จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563
3. มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเงิ น รายได้ ตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 ทั้ ง สิ้ น
6,590,526.99 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5.29 จาก
กรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
กาหนด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

