
 
รายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบณัฑติพฒันศลิป ์ 

ครัง้ที ่11 / 25๖3 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่14 ธนัวาคม 25๖3 
ณ หอ้งประชมุอาคารโปงลาง วทิยาลยันาฏศลิปกาฬสนิธุ์ 

ผูม้าประชมุ 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
2. ผศ.อ านวย นวลอนงค์ 
    รองอธิการบดี 
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผศ.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

5. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

๖. นายสุรัตน์ จงดา  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 
7. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 

  
กรรมการ 

8. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
9. ผศ.เด่น หวานจริง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
10. ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปะวิจิตร   
11. รศ.จินตนา สายทองค า  กรรมการ 
     คณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์   
12. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  กรรมการ 
     คณบดีคณะศิลปศึกษา   
13. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลป   
14. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล  กรรมการ 
     ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   

 



 
 

15. นายสมภพ เขียวมณี  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
16. นายลิขิต สุนทรสุข     
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

  
กรรมการ 
 

17. นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์   
18. นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ 
      แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  

 กรรมการ 

19. นางพีรานุช รุ่งศร ี             
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
20. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

21. นางกัลยาณี  ยังสังข์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง   
22. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
23. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

  
กรรมการ 

24. นายจรัญ หนองบัว  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
25. นางขวัญใจ พิมพิมล 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  
กรรมการ 

26. นางอารีย์ สีลาพันธ์  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช   
27. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชยั  กรรมการ 
      รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
28. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศิริ 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

  
กรรมการ 
 

29. นายวิชิต เพ็ชรดี 
      หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 

 กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมผา่นระบบประชมุทางไกล 
1. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   กรรมการ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
 
 
 



 
 

ผู้ไม่มาประชมุ (ตดิราชการ/ตดิภารกจิ) 

1. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

2. นายภัทรชัย พ่วงแผน 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 
3. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ
    หัวหน้าฝ่ายบัญช ี
4. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน 
    หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 
5. นายสุริยา เล้าประเสริฐ 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นายธนพรรธน์ ต่ายค า    
7. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

 ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. นายบัณฑิต เข็มทอง 
2. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา 

  
     คณะศิลปศึกษา 
     วิทยาลัยนาฏศิลป      

เริ่มประชมุเวลา 9.30 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน       
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                    - ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -  

                   1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 
                    - เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ -  

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุ  
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 10 / 2563 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น ๑ อาคารคณะศิลปศึกษา
(ศาลายา) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๕.๑ การจัดท าแบบรูปรายการ
ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา แก้ไข การจัดท าแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สนามบริเวณหน้า
เวทีกลางแจ้ง และให้ใช้ค าว่า เวทีกลางแจ้ง แทน สังคีตศาลา ในวาระท่ี ๕.๑ 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 -  ไม่มี - 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 สรปุผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขอ้มลูจากระบบ 
GFMIS ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2563) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 256๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 1๔๑,๑๕๓,600 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.๘๔ 

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 

 - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3๖  
คิดเป็น ร้อยละ 2๒.๖๘  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๔,๕๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 

- ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๒๙   

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุด 
ไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน 2๕๒,๐๖๑,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบสองล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 10๘,๔๗๕,๑00 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านสี่แสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ 

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 

 - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 คิด
เป็น ร้อยละ 21.๑๖  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓) เป็นเงิน 2๗๕,๕๔๔,๔๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 

- ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 3๐.2๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๙.๓๖  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตร
มาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๐๐,๐๘๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๑,๓๘๓,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นสาม
พันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.๖9  

ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 

 - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ ๒๐  
คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๑  



 
 

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมข้ึนให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓) เป็นเงิน ๖๔,๙๔๓,๒๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 

ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 

- ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 3๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๓๑.๑๓  

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่ อสิ้นสุดไตร
มาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๕๑,๙๗๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  
มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องพจิารณา 
 5.1 ติดตามความตดิตามความคืบหน้าเงนิกนัเหลื่อมปีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
(ข้อมลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2563) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ส านกังานอธกิารบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 รายการ ดังนี้   
  1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จ านวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จ านวน ๑ ชุด ขณะนี้รอลงนามสัญญา 
โดยนัดหมายผู้รับจ้างลงนามสัญญา วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕63 
  3. ปรับปรุงห้องท างานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จ านวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพ้ืนที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา 
  2. คณะศลิปศกึษา  
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง 
จ านวน 1 คัน ขณะนี้เข้าตรวจการด าเนินงาน ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 แล้ว และอยู่ระหว่าง
ก าหนดนัดเข้าตรวจงานครั้งที่ 3 
  3. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 
  รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ ่
จ านวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 2563 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
  ๑. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จ านวน 5 รายการ ขณะนี้ด าเนินการบอก
เลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทหอหมั้นเมืองจ ากัดแล้ว และวิทยาลัยได้ด าเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์ 
TOR และร่างประกาศเชิญชวน 



 
 

  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนธันวาคม 2563  
  5. วทิยาลยันาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง  
อยู่ในขั้นตอนผู้รับจ้างก าลังเร่งด าเนินการตามรูปแบบรายการที่ปรับปรุงซี่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นการ
ปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าด าเนินการไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบได้
เนื่องจากพ้ืนที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ 1 ซึ่งสัญญาสิ้นสุด วันที่ 23 กันยายน 2563  
แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว 
  2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถด าเนินการได้โดยจุดของฐาน
รากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จ านวน 2 จุด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการตาม
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ
ด าเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน ขณะนี้
วิทยาลัยฯ ได้ท าหนังสือแจ้งให้เร่งด าเนินการ 
  3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2563  
แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 9 กันยาน 2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ และวิทยาลัย
ฯ ได้สิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จ านวน 1 วง ขณะนี้รอการส่งมอบภายในวันที่ 9 มกราคม 
๒๕64 โดยคณะกรรมการฯมีมติขยายเวลาการส่งมอบจ านวน 60 วัน จาก 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่  
9 มกรคม 2564   
  2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 1 เวที ขณะนี้รอการส่งมอบงวดที่ 3 ใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 รายการนี้วิทยาลัยแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับไปยังผู้รับจ้างเรียบร้อย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ๒๕63
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร  
เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงวดงานที่ 1 
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 แล้ว และตรวจรับ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 
  8. วิทยาลยันาฏศลิปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 18 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จ านวน 16 รายการ ขณะนี้ยังไม่สามารถ
เบิกจา่ยได้ เนื่องจากเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง วิทยาลัยก าลังติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขข้อมูล 
  2. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 



 
 

  3. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้เบิกจา่ยงวด
ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว วันที่ 3 ธนัวาคม 2563 ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่ 3 4 ธันวาคม 2563 บัดนี้การก่อสร้างได้หมด
สัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ผู้รับจ้างได้ขอขยายสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับมีมติขยาย
สัญญา 90 วัน เนื่องจากสถานการณก์ารระบาดของเชื้อไวรัสโควิท 19 และปัญหาอุปสรรคในการท างานด้านที่ติด
กับหอพักพยาบาลเนื่องจากการพังทลายของท่อระบายน้ าท าให้บางจุดไม่สามารถก่อสร้างได้ก่อให้เกิดความล่าช้า  
  9. วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบรุี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 –  2 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 โดยวิทยาลัยขอแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับกับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 
  2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จ านวน 1 งาน ขณะนี้ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวด
สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจา่ยเงิน 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดถัดไป คืองวดงานที่ 10 และงวดที่ 
11 พร้อมกัน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งรายการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
ได้รับหนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ท าให้ผู้รับจ้างต้องรอการแก้ไขรูปแบบ
รายการจากส านักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารวิทยบริการดังกล่าวแล้ว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ท าให้สัญญาจ้างสิ้นสุดในวันที่  
28 พฤศจิกายน 2563 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามก าหนดเนื่องจากมี
พายุฝน ท าให้ก่อสร้างไม่ได้ตามก าหนดระยะเวลา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 
  12. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายจรัญ หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จ านวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงด าเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ด าเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุดต้องส่งคืนบริษัทเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ง
หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ช ารุด ให้ด าเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน 
2563 เพ่ือด าเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวิทยาลัยฯได้แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน 
วันที่ 30พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 
  2. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพ้ืนฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 



 
 

  3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการแจ้งเรียกคา่ปรับและเร่งรัดงานปรบัปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  4. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 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 ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในเดือน
ธันวาคม 2563  
  14. วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้จ านวน
เงินค่าปรับครบร้อยละ 10 ของจ านวนเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับ
จา้งเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ท าหนังสือยินยอมเสียค่ าปรับให้แก่วิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มเข้า
มาท างานต่อเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้รอมุงหลังคา แต่เนื่องด้วยฝนตกหนักจึงไม่สามารถมุงหลังคา
ได้ คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 
  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา 
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย 
  2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 

 5.2 ติดตามความกา้วหนา้ในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งงบลงทนุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมลูการเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่4 ธนัวาคม 2563)  
 5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
                       ก. รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
    1. ส านักงานอธกิารบดี 
    นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้   

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท ารายละเอียด
ขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๑ รายการ และอยู่ระหว่างส่งมอบ ๑ รายการ 



 
 

 
  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน 7 รายการ ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนจัดท ารายละเอียด

ขอบเขตของงาน ๔ รายการ อยู่ในขั้นตอนการท าประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะเสนอ
ราคา ๑ รายการ  

  2. คณะศลิปศกึษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ 
คณะศิลปศึกษา ดังนี้ 

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 29 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา 1๘ รายการ รอส่งมอบของ 11 รายการ 
   -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน 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. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 
 รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับ
จ้างให้เข้ามาเสนอราคา 4 รายการ และลงนามในสัญญาแล้ว ๑2 รายการ 
   -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๔๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๔๐ รายการ  
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ
คณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ ขณะนี้ท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจองเลข 
PO ในระบบ GFMIS 6 รายการ 
   -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างก าหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR ๑ รายการ และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ  
โดยประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จ านวน 1 รายการ  
 5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ 
วิทยาลัยนาฏศิลป  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๖๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 4 รายการ อยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบ TOR  
2 รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑3 รายการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันท าการ ตั้งแต่วันที่ 3 
ธันวาคม 2563 - 15 ธันวาคม 2563 จ านวน 11 รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา คาดว่าจะลง
นามในสัญญาวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จ านวน 32 รายการ 



 
 

  6. วิทยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน 24 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR 
และร่างประกาศเชิญชวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2563 18 รายการ อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันท าการ ก าหนดสิ้นสุดระยะเวลารอผลอุทธรณ์ วันที่ 11 
ธันวาคม 2563 ๕ รายการ และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ๑ รายการ 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้  
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท า
รายงานขอซื้อขอจ้าง  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๓๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนท ารายงานขอซื้อ 
ขอจ้าง 7 รายการ  และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม
2563 19 รายการ 
 8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 นายสมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน 26 รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ โดยด าเนินการก าหนด TOR  
ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 3 รายการ อยู่ในขั้นตอนก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากประกาศครั้งแรกแล้วไม่มีผู้เสนอราคา 7 รายการ และประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาแล้ว 
๑6 รายการ 
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยัง
ไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้  
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓6 รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่ง
จ้าง 25 รายการ อยู่ระหว่างท ารายงานผลการเสนอราคา ๑๐ รายการ และอยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการตรวจรับ
การส่งมอบครุภัณฑ์ ๑ รายการ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๖๘ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท ารายงานขอ
ซื้อขอจ้าง 56 รายการ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ 12 รายการ 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 



 
 

 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๔๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR 
                     ๑                                      ๑๙ รายการ  และท าสัญญาแล้วรอการ 
ส่งมอบ ๒๐ รายการ  
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๑ รายการ อยู่ระหว่างรอยู่ในขั้นตอนการท า
สัญญาและรอลงนามในสัญญา ๙ รายการ และอยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
(TOR) ครั้งที่ ๒  จ านวน ๒ รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเพราะผู้ค้ารายแรกไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้
ต้องยกเลิกและจัดหาผู้รับจ้างใหม่ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๕๔ รายการ อยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ครั้งที่ ๒ จ านวน ๒๗ รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑบ์างรายการเพราะไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ และอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ๒๗ 
รายการ  
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๕๔ รายการ โดยอยู่ระหว่างวิจารณ์ TOR และ
ร่างประกาศเชิญชวน ๔๐ รายการ และอยู่ระหว่างรอผลอุทธรณ์ ๗ วันท าการ (ระหว่างวันที่ ๗ –  ๑๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓ จ านวน ๑๔ รายการ 
  13. วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบรุี 
 ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๗ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการรอ
ลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๘๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล
การเสนอราคา ๔๕ รายการ โดยก าหนดพิจารณาผล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ และอยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและ
รอลงนามในสัญญา ๓๖ รายการ 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๐ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท าร่าง
ประกาศเชิญชวน ๑๖ รายการ และอยู่ในระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันท าการ ๔ รายการ โดยจะครบก าหนด วันที่ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 
   



 
 

 15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑๙ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอน
ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
   16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดท าร่าง
ประกาศเชิญชวน ๘ รายการ และอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ ๗ วันท าการ  ๒ รายการ สิ้นสุดระยะเวลา วันที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  17. วิทยาลัยช่างศิลป 
 นายจรัญ หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อให้
ผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
 ข. รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว  
  1. ส านกังานอธกิารบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 27 
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยทุกรายการอยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ 
 2. คณะศิลปศึกษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 3 รายการ ได้แก่
ครุภัณฑ์ดนตรี โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 3 รายการ  
   3. คณะศลิปวจิติร 
 ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร จ านวน ๓๔ รายการ 
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน โดยจองเลข PO ในระบบ GFMIS แล้ว ๒5 รายการ และอยู่
ระหว่างส่งเบิกจ่าย 9 รายการ 
 5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 9 รายการ
ประกอบด้วยครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ส านักงาน ทุกรายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ 
ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์ 
 



 
 

 6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
จ านวน 13 รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ดนตรี 11 รายการ ขณะนี้ลงนามสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบ
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขนละคร ท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่ง
มอบงาน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 
 7. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
   นายสมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ านวน 18 
รายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ส านักงาน ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว 1 รายการ และอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ 
รายการครุภัณฑ์ส านักโฆษณาและเผยแพร่ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการ รายการครุภัณฑ์ดนตรี 13 
รายการ ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ  แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 2 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ดนตรี และครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขนละคร  ขณะนี้ลงนาม
ในสัญญาแล้ว 
   ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน ๑๑ 
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ รายการ และครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้วรอ
การส่งมอบ และครุภัณฑ์ดนตรี ๗ รายการอยู่ในขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ์ ๑ รายการ และลงนามในสัญญาแล้วรอ
การส่งมอบ ๖ รายการ 
  ๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๑๘ รายการ ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ 
 ๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน ๒๑ 
รายการ โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๑ รายการ และอยู่ระหว่างเบิกจ่าย ๑๐ รายการ 
 ๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
 ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 
๑๖ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๑๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย ๓ รายการ 
   ๑๔. วิทยาลยันาฏศลิปพทัลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 
๓๙ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๒๙ รายการ และด าเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๑๐ 
รายการ  
 



 
 

 1๕. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี จ านวน 1๑ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
เครื่องแต่งกายโขน –  ละคร ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งมอบ 
   1๖. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา จ านวน ๒๐ รายการ โดยครุภัณฑ์ส านักงาน ๓ รายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์
ดนตรี ๑๗ รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 
                        ๑๗. วิทยาลัยช่างศิลป 
                        นายจรัญ  หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลป จ านวน ๕ รายการ 
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ทุกรายการอยู่
ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
                     1๘. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๒๗ 
รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์
การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนด ๒๓ รายการ และ ส่ง
เบิกจ่ายแล้ว ๔ รายการ  
  1๙. วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์การศึกษา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
ทุกรายการ 
 มติที่ประชุม 
 ๑. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งจองเลข PO ใน
ระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ๒. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการคา่ทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้  
  1. ส านักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 



 
 

  -  ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างระหว่างด าเนินงานตามสัญญา (คาดว่าจะ
ส่งมอบพื้นท่ีใหผู้้รับจ้างวันที่ 15 ธันวาคม 2563  
  2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
  -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน  คณะศิลปศึกษา จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๖๐ 
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 3,700,000 บาท 
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รปูแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม 
  -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๗0 
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จ านวน 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 
  -  ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือท าฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  -  ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000 
บาท (เกา้ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  -  ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  - ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2563 
 
 



 
 

  6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 76 , 000 ,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 90 
  -  ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ  แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอลงนามในสัญญา 
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  
76, 000,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม 
ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 9๕ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 และด าเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 100 การด าเนินการประมาณราคา 
ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ธันวาคม 2563 
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 70,000,000บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
รออธิบดีลงนาม 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
  - ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
69,300,000 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 80 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 80 และออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ ๖0 และด าเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ ๖0 การด าเนินการ
ประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๖0 คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาได้ในเดือน มกราคม 256๔ 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 



 
 

  -  ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  อยู่ระหว่าง
พิจารณาผลการเสนอราคา โดยก าหนดพิจารณาผล วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
  -  ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
 
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
  - ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการและประมาณราคา 
จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าราคากลางท้องถิ่นโดยส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพัทลุง 
  -  ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดท าประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม  
  13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  -  ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคา  
จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙0 
  15. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0 



 
 

  -  ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0 
  16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50  
  - ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจ าหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจาก
ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50  
  มติที่ประชุม  
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม  
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยเร็ว 
  2. รายการสิ่งก่อสร้างที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามงวดงานที่ก าหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานตามสัญญา  
  ๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
     5.3 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อหนังสือเรียน (รายการค่าหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายการค่าหนังสือเรียน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๓,๘๐๘,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดพันบาท) ให้กับวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง 
ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด โดย ข้อมูล ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน ดังนี้  
  ๑. วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 612,000 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 612,000 บาท  
  2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 254,000 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 254,000 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 0 บาท  
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 206,000 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 17,290 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 188,710 บาท  



 
 

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



 
 

  ๑4. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 101,000 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 101,000 บาท  
  ๑5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 80,000 บาท  
  ทั้งนี ้จากข้อมูลพบว่า 
  1. ผลการเบิกจ่ายค่าหนังสือเรียน ณ วันที่ ๔ ธันวาคม 2563 ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ 203,290 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.34 โดยมีหน่วยงานจ านวน ๒ หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายค่า
หนังสือเรียน ได้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  2. มีหน่วยงานที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียนแล้วโดยจองเงินในระบบ GFMIS 
เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน 744,424.68 บาท จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา และวิทยาลัย
ช่างศิลป 
  3. มีหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน หรือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยัง
ไม่ด าเนินการจองเงินในระบบ GFMIS จ านวน 8 หน่วยงาน 
  มติที่ประชุม 
  ๑. เร่งรัดให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียนแล้วแต่ยังไม่จองเงินในระบบ  
เร่งหรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจองเงินในระบบ
ให้เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  
  2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่าหนังสือเรียนในระบบ GFMIS ณ วันที่ 
16 ธันวาคม 2563 โดยหากมีเงินคงเหลือในระบบ GFMIS ที่ไม่ได้มีการจองเงินในระบบ GFMIS ให้ถือเป็น
งบประมาณเหลือจ่ายที่คงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะด าเนินการโอนวงเงิน
คงเหลือดังกล่าวกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือบริหารงบประมาณ หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
ส าหรับเป็นรายการทีด่ าเนินการจัดสรรให้หน่วยงานในกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป  

 5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่าย

งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2563 โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคจ าแนกแหล่งที่มาของงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย  
  1) งบด าเนินงาน   
  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  งบด าเนนิงาน 

งบอดุหนนุ 
โครงการสนบัสนนุ

การ 
จดัการศกึษาฯ 
รายการคา่จดั 

การเรยีนการสอน 

งบอดุหนนุ 
โครงการสนบัสนนุ

การ 
จดัการศกึษาฯ 
รายการคา่จดั 

การเรยีนการสอน 

เงนิรายได ้ รวมทัง้สิน้ 

วงเงนิที่
จดัสรร 

4,007,590.00 5,054,490.00 260,697.00 13,838,325.00 23,161,102.00 

วงเงนิที่
เบกิจา่ย 

1,817,029.83 1,168,731.64 260,696.51 1,627,862.97 4,874,320.95 

คงเหลอื 2,190,560.17 3,885,758.36 0.49 12,210,462.03 18,213,411.05 

        มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่ง
งบประมาณท้ัง 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ 
 

    5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
2563 โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย    

 - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563  เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน
พฤศจิกายน 2563  เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2563 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของ
หน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 

 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งสิ้น 
7,778,737.27 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
6.25 ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งสิ้น 
6,590,526.99 บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 33.36 
จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้  ตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 ทั้งสิ้น 
6,590,526.99  บาท (หกล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 5.29 จาก
กรอบวงเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ก าหนด 



 
 

  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    
   

 - ไม่มี -  
     เลิกประชุม  เวลา 16.30 น. 
 
      นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน    ผู้สรุปการประชุม 
                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผู้ตรวจสรุปการประชมุ 


