รายงานการประชุม
คณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ ๙ / 25๖3 เมื่อวันอังคารที่ 1๖ ตุลาคม 25๖3
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)
ผู้มาประชุม
๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. นายอำนวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี
๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี
5. ผศ. พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
๖. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
๗. นางสาวณัฎฐพัชร คุ้มบัว
แทนผู้ช่วยอธิการบดี
๘. ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
9. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ
แทนคณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์
10. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
11. นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลป
12. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
13. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
14. นายสมภพ เขียวมณี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

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

15. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
16. นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
17. นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
18. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
19. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
20. นางกัลยาณี ยังสังข์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
21. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
21. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
22. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป
23. นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
24. นางอารีย์ สีลาพันธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
25. นายสุรินทร์ วิไลนำโชคชัย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
26. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริ ิ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
27. นางแสงแข โคละทัต
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา
28. นายภัทรชัย พ่วงแผน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง
28. นายสมชาย ปฐมฐานะกุล
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
31. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
30. นายวิชิต เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล

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

31. นายสุริยา เล้าประเสริฐ
32. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
2. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
3. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวพิชญา ดำนิล
2. นายบัณฑิต เข็มทอง
3. นายวิชา นวลนุช
4. นายนัฐพล แซมทอง
5. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะศิลปศึกษา
คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
วิทยาลัยนาฏศิลป

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการ
ประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
ติ ด ตาม เร่ ง รั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 3 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (ศาลายา) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีสาระสำคัญเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไป
ด้ ว ยความรวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละงบประมาณที่ ได้ รั บ ในกรณี ต่ างๆ และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จึงได้กำหนด
แนวทางการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. งบลงทุน
1.1 ก่ อนที่ ร่ างพระราชบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จะผ่ าน
การพิ จารณาของรั ฐสภา หรื อกรณี ต้ องใช้ งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ที่ ล่ วงแล้ วไปพลางก่ อน ตามมาตรา 12
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ
ให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
ขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และให้กำหนด
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจั ดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้” โดย
งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ให้ลงนามในสัญญาก่ อหนี้ผูกพันภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกรายการ ส่วน
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2
1.2 ค่าอำนวยการก่อสร้าง ถ้าเป็นรายการใหม่ขอให้ทุกหน่วยงานใช้งบประมาณค่าอำนวยการ
ก่อสร้างจากงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของรายการนั้นๆ โดยแจ้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่ อ
ขอรับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างเมื่อทำ PO เรียบร้อยแล้ว ภายใน 7 วัน
1.3 ค่ า อำนวยการก่ อ สร้ า งของรายการงบผู ก พั น เดิ ม หรือ รายการปี เดี ย วของปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้แล้ว ให้หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าอำนวยการก่อสร้างมายังสถาบัน
บัณฑิตพัฒ นศิลป์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยงบประมาณผูกพันเดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงบประมาณภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่ส่งขอให้หน่วยงานนั้นใช้งบประมาณเงิน
รายได้ของหน่วยงานท่านเอง
2. งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้
2.1 ให้ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด
เนื่องจากสำนักงบประมาณจะติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส
2.2 ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินการขออนุมัติโครงการโดยให้ผู้รับผิดชอบหลัก
เป็นผู้ขออนุมัติโครงการเพื่อให้อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
2.3 เร่งรัดดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หากช้ากว่าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะถือว่าเป็นงบประมาณเหลือจ่าย อาจจะนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนิน
กิจกรรมที่มีความจำเป็น และมีความพร้อมในการดำเนินการ
2.4 เมื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ขอให้แจ้งงบประมาณ
เหลือจ่ายให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบทุกไตรมาส เพื่อจะได้นำงบประมาณที่เหลือจ่ายจัดสรรให้กับหน่วยงานที่
จัดทำคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อไป

3. งบดำเนินงาน
3.1 เนื่องจากปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าจ้างเหมา
บริ ก าร มี ร าคาสู ง ขึ้ น แต่ ง บดำเนิ น งาน (ค่ า ตอบแทน ใช้ ส อยและวั ส ดุ ) ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้น
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณงบดำเนิ น งานของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลอยู่ในวงเงินที่ได้รับ จึงขอให้หน่ว ยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ใช้งบประมาณโดยจัดลำดับ
ความสำคัญตามความจำเป็น ดังนี้
1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ ค่าเช่าทรัพย์สิน / ที่ดิน ค่าเช่าบ้าน
2. งบบริหาร
3. งบโครงการ
3.2 รายจ่ า ยประจำให้ ค วามสำคั ญ กั บ การจั ด ทำแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้ สอดคล้องกับ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่ วนของการดำเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงานจะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ไตรมาสที่ 1
สำหรับการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดย
เบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด
3.4 ค่าสาธารณูปโภค สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด ไม่เกิน 60% ของ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.4.1 ค่าไฟฟ้า ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และมาตรการฯ ของหน่วยงานโดยเคร่งครัด
3.4.2 ค่าโทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์ทางไกลและติดต่อโทรศัพท์มือถือ ให้กดหมายเลข “1234”
แล้วตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อทุกครั้ง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
โดยเคร่งครัด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๐๒/๑๗๙๔๐ ลงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๒๐ เรื่องการป้องกัน
มิให้ ข้าราชการใช้โทรศัพ ท์ร าชการโทรทางไกลในเรื่องส่ วนตัว และมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ.๒๕ 6๐
ของกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การใช้โทรศัพท์ติดต่อระหว่างหน่วยงาน
โครงการฝึกอบรมสัมมนาที่ใช้จ่ายจากงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น
1. ขอให้ ทุ ก หน่ ว ยงานจั ด โครงการภายในส่ ว นราชการที่ ตั้ งของหน่ ว ยงานโดยไม่ ให้ อ อกไป
จัดต่างจังหวัด ยกเว้นโครงการที่มีความจำเป็นให้จัดได้ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
2. ถ้ าหากการประชุ ม ของท่ านสามารถประชุ ม ผ่ าน Video conference ได้ ข อให้ จั ด ประชุ ม
ผ่าน Video conference เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการเดินทางไปราชการ
3. โครงการที่ ส่ ว นกลางจั ด ให้ เบิ ก ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางเข้ าร่ว มโครงการจากงบประมาณ
ของโครงการโดยผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการจะดำเนิ น การเสนอขออนุ มั ติ แ ละตั ด โอนงบประมาณไปยั งหน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดของผู้ร่วมโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการสำรวจค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดแจ้งค่าใช้จ่ายให้ส่วนกลางทราบเพื่อขออนุมัติตัดโอนก่อนวันจัดโครงการสัมมนานั้นๆ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ / ประธานที่ ป ระชุ ม กำชั บ ให้ ห น่ ว ยงานในสั ง กั ด ทุ ก แห่ งปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด

4.2 สรุปข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ในการ
ติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการจัดทำ
แบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุป ข้อหารือของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
และสำนักสถาปั ตยกรรม กรมศิล ปากร ในการติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา 14.00 น. ณ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีรายละเอียด
ประกอบด้วย
1. การติดตามรูปแบบรายการและประมาณราคา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแบบรูปรายการและ
ประมาณราคางานก่อสร้างจากสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ของสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินการ จำแนกสถานะได้ดังนี้
.
ก. อยู่ระหว่างติดตามแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้า ง จากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร มีจำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ ดังนี้
1 . ติ ด ตั้ ง ระบ บไฟ ฟ้ า ระบ บ สื่ อ สารและตกแต่ ง ภ ายใน คณ ะศิ ล ป ศึ ก ษ า แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
2. ติ ด ตั้ ง ระบบไฟฟ้ า ระบบสื่ อ สารและตกแต่ ง ภายใน คณะศิ ล ปนาฏดุ ริ ย างค์ แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดยรายการที่ ๑ และ ๒ ให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อรายการให้สอดคล้องกับสถานที่ดำเนินการ
3. ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
4. ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
6. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
7. ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
8. ก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนราห์ หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
9. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
10. ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
11. ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์
อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
12. ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยทั้ง ๑๒ รายการขณะนี้ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร อยู่ระหว่างดำเนินการดังนี้
- ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรม

- ดำเนินการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมโยธา
- ดำเนินการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ)
- เขียนแบบรูปรายการ
- ประมาณราคา
ข. แบบรูปรายการดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างจัดทำประมาณราคาโดยสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร รวมทั้งสิ้น 8 รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร
2. ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่มวิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
4. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
6. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
7. ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
8. ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ค. กรณีให้หน่วยงานอื่นจัดทำแบบรูปรายการและอยู่ระหว่างดำเนินการให้สำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของราคา รวมทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบล
ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
2. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา
อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อทำฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
ง. ดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคาเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
ราคากลางท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางไม่ต้องดำเนินการจัดทำราคากลางท้องถิ่น
สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
2. ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
4. ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

5. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอ
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
๒. แนวทางการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้าง
๑. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร จะเร่งดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง
งานก่อสร้างให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนธันวาคม 2563 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. การจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคารายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิล ป์ ในส่ ว นกลาง จะดำเนิ น การจัด ทำคำของบประมาณงบลงทุ น
รายการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
- หน่ วยงานในสั งกั ดสถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ลป์ ในส่ วนภู มิ ภ าค การจั ดทำคำของบประมาณ
งบลงทุ นรายการค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง รายการอาคารใหม่ หรือ การปรั บปรุ งอาคารสถานที่ ที่ มี วงเงินไม่ เกิ น
๕ ล้านบาท ให้หน่วยงานพิจารณาประสานงานหน่วยงานส่วนท้องถิ่น หรือ โยธาจังหวัด เป็นผู้จัดทำแบบรูปรายการ
และประมาณราคางานก่อสร้าง
3. การจั ดทำแบบรูป รายการและประมาณราคารายการงบลงทุ นค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
- การจั ดทำแบบรู ปรายการและประมาณราคา ทั้ งรายการอาคารใหม่ และรายการปรั บปรุง
อาคารสถานที่ให้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับผังแม่บท (Master Plan) ของหน่วยงาน โดยประสานงาน
กับสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลพื้นที่และผังแม่บทของหน่วยงาน เพื่อจัดทำรายการงบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่เหมาะสมต่อไป
- ให้ส่งรายการงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ให้สำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคา ให้เสร็จสิ้นทันใช้ประกอบคำของบประมาณ
งบลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ .ศ. 2563 ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ข้ อ มู ล จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม
- มีผลการเบิ กจ่ายทั้งสิ้น 1,082,009,700 บาท (หนึ่งพันแปดสิบสองล้านเก้าพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) คิดเป็ นร้อยละ 86.28 ต่ ำกว่า เป้ าหมายตามที่มาตรการฯที่กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น
ร้อยละ 13.72
- มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น 19,686,600 บาท (สิบเก้าล้านหกแสนแปดหมื่น
หกพั น หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) เช่ น รายการที่ อ ยู่ ระหว่ างรอผลพิ จาณาการอุ ท ธรณ์ ต่ อกรมบั ญ ชี ก ลาง เงิ น อุ ดหนุ น
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น
- มี ย อดวงเงิ น PO ที่ เป็ น รายการกั น เงิ น ไว้ เบิ ก เหลื่ อมปี แบบหนี้ ผู กพั น ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 132,246,900 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 20,089,900 บาท (ยี่สิบล้านแปดหมื่นเก้า
พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ
- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 790,089,700 บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 96.34 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น
ร้อยละ 3.66
- มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น 8,345,200 บาท (แปดล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจาณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น
- มียอดวงเงิน PO ที่เป็ นรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปีแบบหนี้ ผู กพั นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ทั้งสิ้น 128,502,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบแปดล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 17,892,700 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้า
หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
- มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 291,920,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 67.27 ต่ำกว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนดไว้ในไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 คิดเป็น
ร้อยละ 37.73
- มียอดสำรองเงิน (กันเงินแบบไม่มีหนี้) ทั้งสิ้น 11,341,400 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เช่น รายการที่อยู่ระหว่างรอผลพิจาณาการอุทธรณ์ต่อกรมบัญชีกลาง
- มี ย อดวงเงิ น PO ที่ เป็ น รายการกั น เงิ น ไว้ เบิ ก เหลื่ อ มปี แ บบหนี้ ผู ก พั น ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 3,744,900 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- มียอดวงเงินคงเหลือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ทั้งสิ้น 2,917,200 บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลจากระบบ
GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
นายวิชิต เพ็ช รดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุป ลำดับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิล ป์ ทั้ง 19 หน่วยงาน โดยมีลำดับการ
เบิกจ่ายงบลงทุน ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 6 มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า ร้อยละ 90
ของวงเงินงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ได้แก่
(1) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ร้อยละ 99.99
(2) คณะศิลปวิจิตร ร้อยละ 99.92
(3) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ 99.72
(4) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ร้อยละ 99.38
(5) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ร้อยละ 97.62
(6) วิทยาลัยนาฏศิลป ร้อยละ 92.13
2. หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย สู ง กว่ า ภาพรวมการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ร้ อ ยละ 67.27
มีจำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ (7) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ร้อยละ 69.87

3. หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย ต่ ำ กว่ า ภาพรวมการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ร้ อ ยละ 67.27
แต่สูงกว่าร้อยละ ๕๐ มีจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
(8) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ 66.42
(9) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ร้อยละ 65.82 (10)
4. หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย ต่ ำ กว่ า ภาพรวมการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ร้ อ ยละ 67.27
และต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ มีจำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้
(10) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ร้อยละ 64.63
(11) วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ร้อยละ 58.80
(12) คณะศิลปศึกษา ร้อยละ 49.32
(13) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ร้อยละ 41.42
(14) วิทยาลัยช่างศิลป ร้อยละ 40.63
.
(15) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ร้อยละ 39.47
(16) สำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 38.41
(17) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ร้อยละ 37.00
(18) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ร้อยละ 35.61
(19) คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ร้อยละ 14.09
มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานคณะกรรมการฯ กำชับให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า
ภาพรวม ของผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณงบลงทุ น และต่ ำ กว่ า เป้ า หมายการเบิ ก จ่ า ยงบลงทุ น ที่ ก ำหนด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามการดำเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีผลการเบิกจ่ายที่มากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
และหากมีปัญหาอุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขและรายงานให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทราบต่อไป
4.5 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายวิชิต เพ็ ช รดี กรรมการและเลขานุ การ ได้ แจ้งสรุป ผลการเบิ กจ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ประกอบด้วยสรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้และผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่ วยงานในสังกัดสถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิล ป์ทุกแห่ง เปรียบเทียบกับกรอบวงเงิน
รายได้ตามที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงิน
รายได้ที่กำหนด และสรุปผลการจัดเก็บเงินรายได้ และผลการใช้จ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง เปรียบเทียบกั บแนวทางบริหารเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยพบว่า
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ อนุมัติกรอบวงเงินรายได้ เป็นเงิน
91,871,827 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) สำหรับใช้บริหารการศึกษา
และภารกิ จ ต่ างๆของสถาบั นบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ และหน่ วยงานในสั ง กั ด เพื่ อให้ ใช้ จ่ า ยตามแนวทาง
การบริหารเงินรายได้ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด
2. หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิต ทั้ง 19 แห่ง มีผลการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 99,782,607.90 บาท (เก้าสิบ เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดบาทเก้าสิบ
สตางค์ ) โดยพบว่ า จั ด เก็ บ ได้ สู ง กว่ า กรอบวงเงิ น รายได้ ที่ ส ภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ อ นุ มั ติ เป็ น เงิ น
7,910,780.90 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 108.61
2.1. มีหน่วยงานที่ผลการจัดเก็บเงินรายได้ สูงกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์อนุมัติ จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะศิลปศิลปศึกษา
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
6. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
13. วิทยาลัยช่างศิลป
14. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
2.2 หน่วยงานที่จัดเก็บรายได้สูงกว่าประมาณการรายรับตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
อาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
- มีการประมาณการรายรับต่ำกว่าความสามารถในการหารายได้ เช่นการกำหนดแผนการรับ
นักเรียนต่ำไปจากความเป็นจริงที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ เป็นต้น
- มีความสามารถในการหารายได้สูงกว่าประมาณการรายรับ มีศักยภาพสูงในกว่าแผนที่กำหนดไว้
- นโยบายการเปิดรับนักศึกษาที่เพิ่มจำนวนรอบการรับสมัครเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีจำนวนนักศึกษา
เพิ่มขึ้นสูงกว่าการรับนักศึกษา
- ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สามารถเรียกเก็บเงิน
จากผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่รัฐจัดสรรให้
2.3 มีหน่วยงานที่มีผลการจัดเก็บเงินรายได้ ต่ำกว่ากรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์อนุมัติ จำนวน 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1. คณะศิลปวิจิตร
2. วิทยาลัยนาฏศิลป
3. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
4. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
5. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
2.4 หน่วยงานที่จัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการรายรับตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
อาจเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้
- มีการประมาณการรายรับสู งกว่าความสามารถในการหารายได้ เช่นการกำหนดแผนการรับ
นักเรียนสูงไปจากความเป็นจริงที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาได้ เป็นต้น
- การคำนวณประมาณการรายได้ มีความคลาดเคลื่อน เช่น การใช้อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
การคำนวณประมาณการรายรับไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น นักศึกษาไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
หรือไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น
- การกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒ นศิลป์ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ หน่วยงานต้องปรับลดประมาณการ
รายรับของหน่วยงานลดลง
3. ผลการใช้จ่ ายเงิน รายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่ว ยงานในสั งกัดสถาบั น
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้ง 19 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,272,547.37 บาท (แปดสิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 89.55 จากแผนการใช้จ่ายเงินรายได้และกรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ
3.1 มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าภาพรวม คือ ร้อยละ 89.55 จำนวน 10 หน่วยงาน
ประกอบด้วย
1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะศิลปวิจิตร
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
4. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
5. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
6. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
7. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

9. วิทยาลัยช่างศิลป
10. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
3.2 มีหน่ วยงานที่ มีผลการเบิ กจ่ายสู งกว่าภาพรวม คื อ ร้อยละ 89.55 จำนวน 9 หน่ วยงาน
ประกอบด้วย
1. คณะศิลปศึกษา
2. วิทยาลัยนาฏศิลป
3. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
6. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
7. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
8. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
9. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
3.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่พบว่ามีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายเงินรายได้สูงกว่ากรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์อนุมัติ
4. ยอดวงเงินคงเหลื อจากการใช้ จ่ายเงินรายได้ ตามกรอบวงเงินที่สภาสถาบั นบัณฑิ ตพัฒนศิลป์
อนุมัติ รวมทั้ง 19 หน่วยงาน จำแนกเป็น 2 กรณี ประกอบด้วย
กรณีที่ 1 หน่วยงานจัดเก็บรายได้สูงกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ คำนวณยอดวงเงินรายได้
คงเหลื อโดยใช้ กรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ – ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน = ยอดวงเงินรายได้
คงเหลือ
กรณีที่ 2 หน่วยงานจัดเก็บรายได้ต่ำกว่ากรอบวงเงินที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ คำนวณยอดวงเงินรายได้
คงเหลือโดยใช้ ผลการจัดเก็บรายได้ที่จัดเก็บได้จริง – ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน = ยอดวงเงินรายได้
คงเหลือ
ทั้ งนี้ ผ ลรวมยอดวงเงิ น รายได้ ค งเหลื อ จากการใช้ จ่ ายเงิ น รายได้ ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ทั้ ง
19 หน่วยงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,454,516.28 บาท (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์)
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายดังนี้
1. มอบกองนโยบายและแผนตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ และงบประมาณรายได้
คงเหลือที่หน่วยงานต้องโอนเป็นเงินรายได้สะสมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ว่าด้วยรายได้และการบริหารรายได้ พ.ศ. ๒๕6๒ กำหนด
2. มอบหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตรวจสอบและยืนยันหรือแก้ไขข้อมูลผลการใช้
จ่ายเงินรายได้ และเงินรายได้คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยยืนยันหรือแก้ไขข้อมูล โดยผู้บริหาร
หน่วยงานลงนามรับรองข้อมูลส่งมายังกองนโยบายและแผน ต่อไป
4.6 สรุปผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่ว ยงานในสั งกัดสถาบันบั ณ ฑิ ตพั ฒ นศิ ล ป์ ตั้งแต่ ตุล าคม 2562 ถึง
กันยายน 2563 โดยจำแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นำมาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค โดยจากการสรุปผลการ
ใช้เบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค พบว่า
1. ภาพรวมของการจั ด สรรและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณค่ า สาธารณู ป โภคในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ จั ด สรรงบประมาณค่ า สาธารณู ป โภคให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด จากแหล่ ง
งบประมาณจำนวน 4 แหล่งงบประมาณ และมีผลการเบิกจ่ายจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ดังนี้
1.1 งบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค จัดสรร 11,661,641 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนหกหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เบิกจ่าย 11,911,038.65 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามสิบ
แปดบาทหกสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 102.13
1.2 เงินรายได้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก
จัดสรร 9,220,035.50 บาท (เก้าล้านสองแสนสองหมื่นสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) เบิกจ่าย 8,142,045.11 บาท

(แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่สิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 88.30 คงเหลือ 1,077,990.39 บาท
(หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์)
1.3 งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายการค่ าจั ดการเรี ยนการสอน จั ดสรรตามจำนวนนั กเรี ยน นั กศึ กษา โดยใช้ เป็ นค่ า
สาธารณูปโภคไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินจัดสรร จำนวน 9,505,607 บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าพันหกร้อยเจ็ ด
บาทถ้วน) เบิ กจ่าย 9,328,612.55 บาท (เก้าล้ านสามแสนสองหมื่นแปดพั นหกร้อยสิ บสองบาทห้ าสิบห้ าสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 98.13 คงเหลือ 176,994.45 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบห้าสตางค์)
- รายการค่าจัดการเรียนการสอน ที่จัดสรรให้ เพิ่มเติมจากเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานที่
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แล้ ว จำนวน 5,104,815 บาท (ห้ าล้ านหนึ่ งแสนสี่ พั น แปดร้ อยสิ บ ห้ าบาทถ้ วน) เบิ ก จ่ าย
5,162,583.18 บาท (ห้ าล้ านหนึ่ งแสนหกหมื่ นสองพั นห้ าร้ อยแปดสิ บสามบาทสิ บแปดสตางค์ ) คิ ดเป็ นร้ อยละ
101.13
รวมวงเงิน ค่ า สาธารณู ป โภค ประจำปี ง บประมาณ 2563 ทั้ งสิ้ น 35,492,098.50 บาท
(สามสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 33,846,225.01 บาท (สามสิบ
สามล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 95.36 คงเหลือ 1,645,873.49
บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)
2. จากภาพรวมการจัดสรรและเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคฯ ตามข้อ ๑ พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้
- งบดำเนิ นงาน ค่าสาธารณู ปโภค มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงินที่ ได้รับจัดสรร โดยมีผลการ
เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 102.13 เกินกว่ากรอบวงเงินที่จัดสรร 249,397.35 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อย
เก้ า สิ บ เจ็ ด บาทสามสิ บ ห้ า สตางค์ ) โดยพบว่ า มี ห น่ ว ยงานที่ มี ผ ลเบิ ก จ่ า ยเกิ น กว่ า วงเงิ น งบดำเนิ น งาน
ค่าสาธารณูปโภค ที่ได้รับจัดสรร 1 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี โดยเบิกจ่ายเกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบ
ดำเนินงานเป็นค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 606,126.55 บาท (หกแสนหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบห้าสตางค์)
- งบเงิน อุ ด หนุ น ที่ ได้ รั บ จั ด สรรเพิ่ ม เติ ม จากโครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เสี ย
ค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยมีผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 101.13 เกินกว่ากรอบวงเงินที่จัดสรร 57,768.18 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาท
สิบแปดสตางค์) โดยพบว่ามีหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเกินกว่าวงเงินงบเงินอุดหนุน ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติ ม จำนวน 2
หน่วยงาน ได้แก่
๑.วิทยาลั ยนาฏศิ ลปลพบุ รี ใช้ เกินวงเงินงบอุ ดหนุ นที่ จั ดสรรเพิ่ มเติ ม 8,314.50 บาท
(แปดพันสามร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
2.วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใช้เกินวงเงินงบอุดหนุนที่จัดสรรเพิ่มเติม 68,730.84 บาท
(หกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)
3. ผลการตรวจสอบรายละเอี ยดผลการเบิ กจ่ ายค่ าสาธารณู ป โภคของหน่ ว ยงานในสั งกั ด
ตามรายงานของหน่วยงาน พบข้อสังเกตดังต่อไปนี้
- มีหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ
รายการค่าจัดการเรีย นการสอน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 เบิกจ่ายค่าสาธารณู ปโภคสู งกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร
จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่
๑.วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ใช้เกินวงเงินงบอุดหนุน 56,885.19 บาท (ห้าหมื่นหกพัน
แปดร้อยแปดสิบห้าบาทสิบเก้าสตางค์)
2. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใช้เกินวงเงินงบอุดหนุน 3,865.92 บาท (สามพันแปดร้อย
หกสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

- มี ห น่ วยงานที่ เบิ กจ่ ายเงิ นรายได้ ร้อยละ5 ของวงเงินที่ สภาสถาบั นอนุ มั ติ และร้อยละ 20
จากรายรับค่าหอพัก สูงกว่ากรอบวงเงินที่ตั้งเป็นค่าสาธารณูปโภคในแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน ได้ แก่
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด โดยใช้จ่ายสูงกว่ากรอบฯ 4,989.36 บาท (สี่พันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์)
4. ผลจากการตรวจสอบผลการเบิ กจ่ ายค่ าสาธารณู ปโภคประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามข้อ 2 และข้อ 3 พบว่า สาเหตุอาจเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอตามกรอบวงเงินที่
ได้ รั บจั ดสรรตามแหล่ งเงิ นที่ กำหนด และหน่ วยงานดำเนิ นการเบิ กจ่ ายเงิ นค่ าสาธารณู ปโภคจากแหล่ งเงิ นที่ อยู่
นอกกรอบวงเงินที่ขออนุมัติแผนการใช้จ่ ายเงินได้โดยไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินต่ออธิการบดี
ก่อนเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค
มติ ที่ประชุม รับ ทราบ / ประธานคณะกรรมการฯ กำชับให้ ห น่วยงานในสั งกัดทุกแห่ ง ในการ
เบิ กจ่ายค่าสาธารณู ปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอให้ เบิกจ่ายจากแหล่ งเงินที่ จัดสรรและกำหนดไว้ใน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้ครบทุกแหล่งเงิน และหากมีความจำเป็นต้องเบิ กจ่ายค่าสาธารณูปโภคสูง
กว่าวงเงินที่ได้รับ จัดสรรและแผนการใช้จ่ ายเงินกำหนด ขอให้ดำเนินการขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงาน จากแหล่งเงินที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้วมาเป็นค่าสาธารณูปโภค
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ข้อมูล
จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้ อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 6 รายการ ดังนี้
1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จำนวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)
2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จำนวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง)
3. ปรับปรุงห้องทำงานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จำนวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา
4. เก้าอี้ทำงานทั่วไป และเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 3 รายการ ขณะนี้ระหว่างส่งมอบพัสดุ
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปศึกษา จำนวน 5 รายการ ดังนี้
1. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ขณะนี้ได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวถังรถบัส
พร้อมทั้งเลือกตัวอย่างสีผ้าม่าน สีเบาะเก้าอี้ วัสดุกรุภายใน และลวดลายสีตัวถัง เมื่อ 1 ต.ค.63 แล้ว แชสซี นำเข้า
จากต่างประเทศประมาณ ปลายเดือนตุลาคม 2563
2. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน ขณะนี้ บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการ
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยคณะศิลปศึกษาได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับไปแล้วเมื่อ 2 ตุลาคม 2563
3. ติดตั้งแยกระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า (ระบบแรงต่ำ) จำนวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว
4. ติดตั้งระบบไม้กั้น easy pass ทางเข้า-ทางอออก จำนวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว

5. ปูพื้นลามิเนตเวที จำนวน 1 งาน ขณะนี้รอส่งมอบ อยู่ระหว่าง บริษัทฯจัดเตรียมของเพื่อ
ดำเนินการ
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างคู่สัญญาดำเนินการตามสัญญา
2. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่ จำนวน 1 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
4. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 14 รายการ โดยเป็นรายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกาย
โขน – ละคร ทั้งหมด ขณะนี้ตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เนื่องจากรอรายการชุดไทย
ที่ใช้สำหรับต้อนรับพระราชคันตุกะหรือแขกของรัฐบาล ส่งมอบครุภัณฑ์ (เนื่องจากเป็นสัญญาเดียวกัน เลขที่สัญญา
คร.3/2563 จำนวน 14 รายการ)
5. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 7 รายการ ดังนี้
๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน 4 รายการ ขณะนี้ขยายเวลาการ
ส่งมอบออกไป 45 วัน (เนื่องจากได้รับผลกระทบโควิด-19) กำหนดส่งมอบภายใน 29 สิงหาคม 2563 โดย
ขณะนี้ครบกำหนดขยายระยะเวลาส่งมอบงานแล้ว แต่ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบของ วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียก
ค่าปรับและทำหนังสือติดตามเร่งรัดไปยังผู้รับจ้างแล้ว
2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 2 แล้ว
บริษัทแจ้งขอส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว กำหนดตรวจรับงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) วันที่ 14 ตุลาคม 2563
6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับงานงวดที่ 14-15 และรอเงินงบประมาณเพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 12-15
เนื่องจากงวดที่ 12 เงินไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
2. ปรับ ปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ ง
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามรูปแบบรายกรที่ปรับปรุงซี่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นการ
ปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าดำเนินการไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบได้
เนื่องจากพื้นที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้
สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่ำวอยู่ในงวดงานที่ 1 ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว
และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่
เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้รับมาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณาขยาย
เวลาให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณากรณีลดหรืองดค่าปรับต่อไป
3. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถดำเนินการได้โดยจุดของฐาน

รากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จำนวน 2 จุด จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตาม
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ
ดำเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน
4. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เวที ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอน
ผู้ รั บ จ้ า งกำลั ง ดำเนิ 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 ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ และวิทยาลัย
ฯ ได้สิทธิ์การเรียกค่าปรับ
7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จำนวน 1 วง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา และรอ
การส่งมอบตามกำหนด
2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหาร
สัญญา และรอการส่งมอบตามกำหนด
3. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทพสถิตย์ จำนวน 1 งาน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน
คณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบ/ตรวจรับครุภัณฑ์
8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่อง
ดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 1 หลัง ขณะนี้วิทยาลัยฯได้ดำเนินการ
เร่งรัดผู้รับจ้างให้ส่งงวดงาน ซึ่งคาดจะส่งงวดงานที่ 1-3 และเบิกจ่าย เดือน พฤศจิกายน 2563
9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 19 รายการ ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จำนวน 16 รายการ ขณะนี้คณะกรรมกา
ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย
2. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3 ตีแบบเทคานชั้น 3 อาคารบ้านพักครู 12 ยูนิต
3. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการงวดที่ 2 ตีแบบเทคานและเสารั้ว
4. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 1 เวที ขณะนี้ผู้รับจ้างส่งงานงวดที่
1 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2563
10. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้ อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิล ปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิ กจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานใน
งวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จำนวน 1 งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 1
คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ได้ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563

11. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง จำนวน 2 คัน ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในเดือนพฤศจิกายน 2563
2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 1 หลัง ขณะนี้ ผู้รับจ้างแจ้งจะส่ง
มอบงานงวดถัดไป คืองวดงานที่ 9 ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2563
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 เวที คาดว่าจะส่งมอบงาน
งวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สุดท้าย) ภายในเดือนตุลาคม 2563 (คิดค่าปรับ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 )
2. ก่อสร้างอาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จำนวน 1 แห่ง คาดว่าจะส่งมอบงาน งวดที่ 2 และ
งวดที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2563
13. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรั ญ หนองบั ว ผู้ อ ำนวยการวิ ท ยาลั ย ช่ างศิ ล ป ได้ ชี้ แ จงรายการเบิ กจ่ ายเงินกั นเหลื่ อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จำนวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงดำเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ดำเนิน การตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวชำรุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ ง
หนั งสื อแจ้ งบริษัท เรื่องครุภัณ ฑ์ ชำรุด ให้ ดำเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลั ยฯ จึงเชิญ คณะกรรมการประชุม 24 กันยายน
2563 เพื่อดำเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563
2. ปรับ ปรุงห้ องเรีย นอาคารพื้ นฐานศิล ปะ วิทยาลัยช่างศิล ป จำนวน 1 แห่ ง ขณะนี้ วิทยาลั ย
ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2563
3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563
4. ปรับ ปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้ วิทยาลั ย
ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
14. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 2 ส่วนงวดที่ 3 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา
15. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 3 รายการ ดังนี้
1. ปรั บ ปรุ งอาคารเรี ย นภาพพิ ม พ์ วิ ทยาลั ยช่ างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ ง ขณะนี้
เบิ ก จ่ ายแล้ ว งวดที่ 1 เนื่ องจากปริม าณงานงวดที่ 1 มี ปัญ หาโครงสร้ างหลั งคาไม่ เป็น ไปตามรูป แบบรายการ
คณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ผู้รับจ้างทำ Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบก่อนแก้ไข จึงทำ
ให้ส่งผลกระทบในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้า
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 1 แห่ง ขณะนี้เบิกจ่ายถึงงวดที่ 4
ส่วนงวดที่ 5 อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

3. ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้าง
ติดปัญหาของช่างประกอบระบบน้ำดื่ม RO มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงทำให้เกิดความล่าช้า คาดว่าจะส่ง
มอบงานได้ประมาณวันที่ 20 ตุลาคม 2563
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย
2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการ ให้เร่งรัดดำเนิ นการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป
5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณ ฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจั ดจ้างงบลงทุน รายการครุภัณ ฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพื่อให้การ
บริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานสามารถก่อ หนี้ ผู ก พั น และเบิ ก จ่ายงบประมาณได้ แล้ ว เสร็จ ทั น ภายในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้
ก. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. สำนักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรีย มการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างงบลงทุ น รายการครุภั ณ ฑ์ ป ระจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 17 รายการ ดังนี้
1. อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติสั่งจ้าง จำนวน 13 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน
2. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณ ฑ์ (TOR) จำนวน 2
รายการ ได้แก่ ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริห าร (BPI-Meeting) จำนวน 1 ระบบ และ
ปรับปรุงระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (BI) จำนวน 1 ระบบ
3. อยู่ ในขั้น ตอนทำรายงานผลการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กล้ องวงจรปิ ด
ภายในชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 4 ตัว และ ชุดกล้องวงจรปิด พร้อม
ติดตัง้ จำนวน 1 ชุด
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะศิลปศึกษา
จำนวน 33 รายการ อยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
(TOR) ทุกรายการ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 18 รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ และ ครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 3 รายการ
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุ ริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 15 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง

4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิล ปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงของ
คณะศิลปวิจิตร จำนวน 40 รายการ ดังนี้
1. อยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง จำนวน 35 ราย ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์
โรงงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. อยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และ
ครุภัณฑ์โรงงาน
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิลปได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิ ธี เฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 14 รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 24 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 26 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 14 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 38 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพี ร านุ ช รุ่ งศรี ผู้ อ ำนวยการวิท ยาลั ยนาฏศิ ล ปสุ โขทั ย ได้ ชี้แ จงความก้ าวหน้ าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 9 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 28 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิ ขิ ต สุ น ทรสุ ข ผู้ อำนวยการวิ ทยาลั ยนาฏศิ ลปลพบุ รี ได้ ชี้ แจงความก้ าวหน้ าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 29 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR

13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 33 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนเตรียม
ทำสัญญาจ้างและรอลงนามในสัญญา
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 38 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 13 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครราชสี ม า จำนวน 22 รายการ โดยขณะนี้ ทุ ก รายการอยู่ ในขั้ น ตอนกำหนด
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
17. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบั ว ผู้ อำนวยการวิทยาลัยช่างศิล ป ได้ชี้แจงได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 11 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้างให้เข้ามาเสนอราคา
18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 27 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงของ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 9 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ข. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E – Bidding
1. สำนักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรี ย มการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิ ธี E – Bidding
ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 27 รายการ ดังนี้
1. อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอราคาในระบบ จำนวน 21 รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดและคุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณ ฑ์ (TOR) จำนวน 6
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน จำนวน 6 ระบบ

2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้ างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของคณะศิลปศึกษา
จำนวน 23 รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จำนวน 33 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิล ปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิ ธี E – Bidding ของ
คณะศิลปวิจิตร จำนวน 2 รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลั กษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (TOR)
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิลปได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งงบลงทุ น รายการครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิ ธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 62 รายการ ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (TOR)
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจั ดซื้อจั ดจ้ างงบลงทุ นรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding
ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จำนวน 26 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน 32 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จำนวน 31 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 72 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพี ร านุ ช รุ่ งศรี ผู้ อ ำนวยการวิท ยาลั ยนาฏศิ ล ปสุ โขทั ย ได้ ชี้แ จงความก้ าวหน้ าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จำนวน 48 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ

วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 55 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิ ขิ ต สุ น ทรสุ ข ผู้ อำนวยการวิ ทยาลั ยนาฏศิ ลปลพบุ รี ได้ ชี้ แจงความก้ าวหน้ าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 54 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความเห็นชอบใน TOR
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 80 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนกำหนดคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จำนวน 20 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding
ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 19 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding
ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครราชสี ม า จำนวน 10 รายการ โดยขณะนี้ ทุ ก รายการอยู่ ในขั้ น ตอนกำหนด
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
17. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบั ว ผู้ อำนวยการวิทยาลัยช่างศิล ป ได้ชี้แจงได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี E – Bidding ของ
วิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 1 รายการ โดยขณะนี้ทุกรายการอยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
มติที่ประชุม
1. กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
ให้เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกรายการ
2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E – Bidding ในการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบของ หน่วยงานควร
พิจารณากำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมไม่ใช้ระยะเวลานานเกินไป และในขั้นตอนกำหนด TOR ของครุภัณฑ์เครื่อง
แต่งกาย โขน – ละคร ขอให้หน่วยงานพิจารณากำหนดการส่งมอบครุภัณฑ์เป็นแบ่งเป็นงวดงาน เพื่อให้มีผลการ
เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น โดยการแบ่งงวดงานให้พิจารณาถึงชุดเครื่องแต่งกายตามงวดที่สามารถใช้งานทำการแสดงได้ และ
คำนึงถึงรายการที่มีมูลค่าสูง และมีระยะเวลาการส่งมอบยาวนาน เป็นต้น
5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพื่อให้การบริหารงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงาน

สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามลำดับ ดังนี้
1. สำนักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานอธิการบดี ดังนี้
- ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400
บาท (หนึ่ งล้ านสองแสนสี่ ห มื่ น สองพั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) ขณะนี้ รูป แบบรายการและประมาณราคาจากสำนั ก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการกำหนด TOR
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบ ห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร เสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัด หา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้
- ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 3,700,000 บาท
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม
- ติ ดตั้ งระบบไฟฟ้ า ระบบสื่ อสารและตกแต่ งภายใน คณะศิล ปนาฏดุ ริยางค์ จำนวน ๑ แห่ ง
งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปั ตยกรรม ความคืบ หน้ า ร้อยละ 70 การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่ าจะดำเนินการ
ประกาศประกวดราคาได้ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2563
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจำรูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้
- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ขณะนี้ อยู่ ระหว่างออกแบบรูป แบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 50 ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50
- ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เพื่ อ ทำฐานประติ ม ากรรม คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร จำนวน ๑ แห่ ง งบประมาณ
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
๕. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้ อำนวยการวิทยาลั ยนาฏศิ ลปได้ ชี้ แจงความก้ าวหน้ าในการจัด หารูป แบบ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70
- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000
บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ความคืบหน้า ร้อยละ 70

- ปรั บ ปรุ ง อาคารนาฏศิ ล ป์ ไ ทย ชั้ น 7 วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป จำนวน ๑ หลั ง งบประมาณ
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70
- ปรับ ปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลั ยนาฏศิลป จำนวน 1 หลัง งบประมาณ
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างกำหนดคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)
6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จั ด หารู ป แบบรายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจำปี 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 จำนวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 76, 000,000บาท (เจ็ ด สิ บ หกล้ า นบาท) ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งประมาณการราคาจากสำนั ก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 90
- ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำราคาท้องถิ่น ความ
คืบหน้า ร้อยละ 10
7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้
- ก่อสร้ างรั้ว ด้านหน้ าและด้านข้า งฝั่ งทิศตะวันตก วิท ยาลั ยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน ๑ แห่ ง
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีร านุ ช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิท ยาลั ยนาฏศิล ปสุ โขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้า ในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 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 จำนวน 1 หลั ง งบประมาณ
76, 000,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม
ความคืบหน้า ร้อยละ 80 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 90 และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 และดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 100 การดำเนินการประมาณราคา
ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน 2563
9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจำเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้
- ก่ อ สร้ า งอาคารนาฏศิ ล ป์ โขน ละคร 4 ชั้ น วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปกาฬสิ น ธุ์ จำนวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 70,000,000บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
รออธิบดีลงนาม
10. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิ ขิต สุน ทรสุ ข ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิล ปลพบุรี ได้ ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้
- ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จำนวน 1 หลัง งบประมาณ
69,300,000 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปั ต ยกรรม ความคื บ หน้ า ร้ อยละ 80 ออกแบบวิ ศ วกรรมโยธา ความคื บ หน้ า ร้ อยละ 80 และออกแบบ

วิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 50 การดำเนินการ
ประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะดำเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน 2563
11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้
- ก่อสร้ างทางเดิ น เท้ าและโรงจอดรถนั กเรียน นั กศึกษาและบุค ลากรด้านหลั งอาคารเรียน 1
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนทำรายงานขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างทำสัญญา / รอลงนามในสัญญา
12. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิล ปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้
- ตกแต่ งอาคารวิ ท ยบริ การและครุ ภั ณ ฑ์ ป ระกอบ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปพั ท ลุ ง จำนวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากประมาณราคาที่สำนักสถาปัตยกรรม
จัดทำสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร จึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางเพื่อตัดสินว่าจะยืนราคาหรือ
ปรับลดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนที่จะส่งให้อธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคาต่อไป
- ก่ อ สร้ างอาคารเรี ย นพื้ น บ้ าน (เริน โนรา หนั งลุ ง) วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปพั ท ลุ ง จำนวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดทำประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ 10
13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จำนวน 1 หลัง
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ
ราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
- ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารอเนกประสงค์ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จำนวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการ
ราคา จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
- ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมรั้ ว วิ ท ยาลั ย วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จำนวน ๑ แห่ ง งบประมาณ
2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้วน) ขณะนี้ รูป แบบรายการแล้ วเสร็จ อยู่ร ะหว่างจัดทำประมาณการราคา
จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจั ด หารู ป แบบรายการค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครราชสีมา ดังนี้
- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการราคาจากสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 80
15. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้
- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดิน เผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ 50
- ปรั บ ปรุ ง อาคารโรงอาหาร วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จำนวน ๑ หลั ง งบประมาณ
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ 50
16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จั ด หารู ป แบบรายการค่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป
นครศรีธรรมราช ดังนี้
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง ล้ า นสามแสนบาทถ้ ว น) อยู่ ร ะหว่ า งประมาณการราคาจากสำนั ก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563
- ปรั บ ปรุ ง ป้ อ มยามและต่ อ เติ ม ห้ อ งจำหน่ า ยผลงานนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจาก
สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ งบประมาณงบลงทุ น ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาจากสำนักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทำรูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว
2. รายการก่อสร้างอาคารเรียนพื้นบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็น
แนวทางในการกำหนดชื่ออาคารที่มีลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกแห่งของหน่วยงานในสังกัด เห็นควรกำหนดชื่อเป็น
ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ (เรินโนรา หนังลุง) แทนชื่อรายการเดิม และมอบวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงประสานสำนัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เปลี่ยนชื่อรายการ ก่อนขั้นตอนเสนออธิบดี กรมศิลปากร ลงนามในแบบรูปรายการ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา 16.30 น.
นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

