
 

 
รายงานการประชุม 

 คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ครั้งที่ 2 / 25๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 25๖4 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) 

และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 
ผู้มาประชุม 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
2. ผศ.อ านวย นวลอนงค์ 
    รองอธิการบดี 
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

5. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

6. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

7. นายสุรัตน์ จงดา  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
8. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
9. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 
10. ผศ.เด่น หวานจริง 
      ผูช้่วยอธิการบดี 

  
กรรมการ 

11. ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ  กรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
12. รศ.จินตนา สายทองค า  กรรมการ 
      คณบดีคณะศลิปนาฏดุริยางค์   
13. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  กรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปศึกษา   
14. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลป   



 
 

15. รศ.สมภพ เขียวมณี 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
16. นายสุรินทร์ วิไลน าโชคชยั 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

      ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
17. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริิ 
      ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
18. นายภัทรชัย  พ่วงแผน 
      ผู้อ านวยการกองกลาง 

  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

19. นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน 
      หวัหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 กรรมการ 
 

20. นายวิชิต เพ็ชรด ี
      ผู้อ านวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล 
21. นายสุริยา เล้าประเสริฐ 
22. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

 กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)   

1. นางกษมา  ประสงค์เจริญ  กรรมการ 
    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่   
2. นายศิวพงศ์  กั้งสกุล  กรรมการ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
3. นายศุภรากร  พานิชกิจ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

 กรรมการ 

4. นางพีรานุช รุ่งศร ี
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 กรรมการ 

5. นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ 
6. นายลิขิต สุนทรสุข 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

7. ผศ.สมเกียรติ  ภูมิภักดิ์ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
8. นางกัลยาณี  ยังสังข์ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
9. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
10. นายพงศกร  ทิพยะสุขศรี 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 



 
 

11. นายจรัญ  หนองบัว 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
12. นางขวัญใจ  พมิพิมล 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
13. นางอารีย์  สีลาพันธุ์ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ) กรรมการ 
1. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ
    ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
2. นายธนพรรธน์ ต่ายค า  กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบัณฑิต เข็มทอง 
2. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา 
3. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ 
4. นายวรวุฒ ิเลิศอุทัย 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะศิลปศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลป 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ประธานกรรมการ เป็นประธาน       
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                    - ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ - 
                     

                   1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 

                    - เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ - 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 1/ 2564 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ (วังหน้า) และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

 

 



 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 - ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 256๔  ของสถาบั นบัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์  ข้ อมู ลจากระบบ  GFMIS 
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 322,052,600 บาท (สามร้อยยี่สิบสอง
ล้านหา้หม่ืนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 24.73 
                     ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54.00  
คิดเป็น ร้อยละ 29.27 
                      - มีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น ให้ ได้ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  2  
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 3๘1,๑25,2๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อย
บาทถ้วน) 
                      ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 58.84 คิดเป็น ร้อยละ 34.๑1 
                      - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุด 
ไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 444,152,7๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) 
                      2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 23๔,737,3๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบสี่ล้าน 
เจ็ดแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒8.83 
                      ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57.00  
คิดเป็น ร้อยละ 28.๑7 
                      - มีวงเงินที่ ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้น ให้ ได้ตามเป้ าหมายที่ ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่  2             
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน ๑72,299,1๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) 
                      ข. เปรียบเที ยบกับแผนการเบิกจ่ ายงบประมาณ ประจ า ปี งบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๖๔                
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
                      - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ 50.00 คิดเป็น ร้อยละ 21.๑7 
 



 
 

 
                      - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 172,29๙,1๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) 
                     3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น 87,315,3๐๐ บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหม่ืน
ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑7.89 
                     ก. เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า 
                     - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45.00      
คิดเป็น ร้อยละ 2๗.11 
                     - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม 
๒๕๖4) เป็นเงิน 271,853,6๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนหา้หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                    ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า 
                    - ผลการเบิกจ่าย ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 2 
ร้อยละ ๗3.5๘ คิดเป็น ร้อยละ 55.70 
                    - มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 
(๓๑ มีนาคม ๒๕๖4) เป็นเงิน 271,853,6๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 
                    ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซ้ือ 
 
    มติที่ประชุม รับทราบ / ประธานที่ประชุม ก าชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งปฏิบัติตาม 
แนวทางการบริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                    4.2 ล าดับผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

ล ำดบัที่ หนว่ยงำน
งบประมำณสทุธ ิ

(บำท)

ผลเบกิจำ่ย ณ 

8 ก.พ.64

รอ้ยละกำร

เบกิจำ่ย

เทยีบงบสทุธิ

1 วชศ. 1,694,600.00         918,083.81         54.18

2 วนศ.นครศรธีรรมราช 74,276,400.00       38,025,390.54     51.19

3 วนศ.จันทบรุี 28,389,340.00       13,775,067.00     48.52

4 วนศ.เชยีงใหม่ 12,077,400.00       3,778,400.00       31.28

5 วชศ.สุพรรณบรุี 19,608,520.00       4,845,022.00       24.71

6 วนศ.นครราชสมีา 10,739,100.00       2,521,700.00       23.48

7 วชศ.นครศรธีรรมราช 3,674,200.00         766,150.00         20.85

8 วนศ.รอ้ยเอ็ด 15,330,600.00       3,131,500.00       20.43

9 วนศ.ลพบรุี 42,775,380.00       5,191,253.31       12.14

10 วนศ.สุโขทัย 20,420,285.00       2,281,485.00       11.17

11 ส านักงานอธกิารบดี 29,240,780.00       3,138,864.85       10.73

12 คณะศลิปวจิติร 22,206,350.00       1,898,898.11       8.55

13 วนศ.พัทลุง 23,040,580.00       1,420,460.00       6.17

14 วนศ.กาฬสนิธุ์ 22,696,750.00       1,246,300.00       5.49

15 วนศ.สุพรรณบรุี 24,343,500.00       1,132,000.00       4.65

16 วนศ.อา่งทอง 7,107,000.00         323,000.00         4.54

17 วนศ. 48,567,000.00       1,748,606.39       3.60

18 คณะศลิปศกึษา 21,928,275.00       727,268.80         3.32

19 คณะศลิปนาฏดุรยิางค์ 18,610,300.00       445,800.00         2.40

446,726,360.00 87,315,249.81 19.55

ล ำดบัผลกำรเบกิจำ่ยงบลงทนุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลรวมท ัง้หมด
 

 
 
 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
 5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
เหลื่อมปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ส านักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการ เบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 2 รายการ ดังนี้   
  1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จ านวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินก ารจัดท าร ายละเอียดคุณลักษณะเฉพ าะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2) 
                     2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จ านวน ๑ ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบ
พัสดุ 
  2. 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 ได้ผู้ชนะ
เสนอราคาใหม่แล้ว (ห้างหุ้นส่วนสามัญธณทรัพย์ดนตรี) ท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายใน 25 พฤษภาคม 
2564 (ระยะเวลาสัญญา 120 วัน)   
                     2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างส่ง
มอบงานตรวจรับงานงวดที่ 1 เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงวดที่  2 คาดว่าจะส่ง
มอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพ่ิม-ลด งวดเงิน แก้ไขสัญญา ท าให้มีการ
ปรับลดงวดที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) 
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง  
คาดว่าไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังเร่งด าเนินการตาม
รูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ 1  เนื่องจากก่อนหน้านี้การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้อง
ประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าด าเนินการไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบได้มีปัญหา
อุปสรรคคือพ้ืนที่จริงหน้างานกับรูปแบบไม่เท่ากัน และส่วนต่อเติมอาคารมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงท าให้มี
ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ 1 และสัญญา
สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี 
  2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
คาดว่าไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะผู้รับจ้างก าลังด าเนินการตามสัญญางาน
งวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการจัดท าฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะ 
จ านวน 2 จุด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความจ าเป็นต้องรอปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ     
จึงจะสามารถด าเนินการจัดท างวดที่ 1 ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้
มีมติให้ขยายเวลาในการด าเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563          



 
 

ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งด าเนินการ
ตามสัญญา 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร  
เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ส่ง
แผนงานก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกาย โขน ละคร เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง ตามบันทึกข้อความ 
ที่ วธ 0810/1371 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 งวดที่ 3-8 คาดว่าจะส่งมอบ/เบิกจ่ายตามแผนที่ผู้รับจ้างก าหนดไว้
ดังนี้ 
                     งวดที่ 1 จ านวน  1,124,820 เบิกจ่ายแล้ว  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 
                     งวดที่ 2 จ านวน 999,840 บาท   เบิกจ่ายแล้ว วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
                     งวดที่ 3 จ านวน 1,249,800 บาท แผนส่งมอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
                     งวดที่ 4 จ านวน 1,249,800 บาท แผนส่งมอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
                     งวดที่ 5 จ านวน 1,249,800 บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม 2564 
                     งวดที่ 6 จ านวน 1,874,700 บาท แผนส่งมอบ เดือน มีนาคม 2564 
                     งวดที่ 7 จ านวน 2,,249,640 บาท แผนส่งมอบ เดือน เมษายน 2564 
                     งวดที่ 8 จ านวน 2,499,600 บาท แผนส่งมอบ เดือน พฤษภาคม 2564 
                     คาดว่าจะขอขยายเงินกันเหลื่อมปี 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2564 
           5. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 2 รายการ ดังนี้              
                     1. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
อยู่ระหว่างส่งงานงวดที่ 4 (5 กุมภาพันธ์ 2564) คาดว่าจะตรวจรับภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้รับ
งานท าแผนการด าเนินงานที่เหลือดังนี้ งวดที่ 5-6 คาดการณ์การเบิกจ่ายภายใน มีนาคม 2564 งวดที่ 7 - 8 การ
เบิกจ่ายภายใน เมษายน 2564 งวดที่ 9-10 การเบิกจ่ายภายใน พฤษภาคม 2564   
                      2. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ รอเบิกจ่ายงวดที่ 4  และส่งงานงวดสุดท้าย (1 กุมภาพันธ์ 2564) คาดว่าจะตรวจรับวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2564    
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 1 หลัง ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานงวดที่ 13 และงวดสุดท้าย พร้อมกัน ในวันที่ ๓ 
กุมภาพันธ์ 2564 (ซึ่งสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุ ลาคม 
2563 โดยวิทยาลัยฯได้รับหนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ท าให้ผู้รับจ้างต้องรอ
การแก้ไขรูปแบบรายการจากส านักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ท าให้สัญญาจ้าง
สิ้นสุดในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563) และขณะนี้ วิทยาลัยฯ ได้รับหนังสือจากผู้รับจ้างในการขอสงวนสิทธิ์
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 โดยวิทยาลัยฯ ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็นจ านวนทั้งสิ้น 16 วัน และต่อมาผู้
รับจ้างท าหนังสือขอสงวนสิทธิ์เรื่องแบบฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น 2 เนื่องจากกระทบจากการปรับรูปแบบขัดแย้ง
ตอนต้น โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการ



 
 

ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจ านวน 16 วัน และต่อมาผู้รับจ้างแจ้งว่าพบปัญหาระบบสุขาภิบาล
ภายนอกตัวอาคารไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ท าระบบดังกล่าวจะท าให้ไม่
สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ตัดงานเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 2 ออก และจัดท าระบบสุขาภิบาลแทนท าให้
ผู้รับจ้างได้วันลดค่าปรับอีก 20 วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น 52 วัน)                     
                    7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 รายการ ได้แก่รายการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จ านวน 1 แห่ง งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
  8. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายจรัญ หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 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 กันยายน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน 
2563 เพ่ือด าเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวิทยาลัยฯได้แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน 
  9. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง ก่อหนี้แล้วเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  คาดว่าจะสามารถ
เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 
  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา 
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย 
  2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 

 5.2 ติดตามความกา้วหน้าในการเตรียมการจดัซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
ห น่ ว ย งาน ส าม ารถก่ อห นี้ ผู ก พั น และ เบิ ก จ่ าย งบ ป ระม าณ ได้ แ ล้ ว เส ร็ จทั น ภ าย ใน ปี งบ ป ระมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์และ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
 



 
 

                      5.2.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS 
  1. ส านักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้   
           ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - กล่องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน อยู่ระหว่างส่งมอบ  
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding  
                    - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการอยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะแล้วรอลงนามสัญญา 
                    2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ         
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา (9-18 
กุมภาพันธ์ 2564) 
                    3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                      - โต๊ะหมู่บูชา (ชุดใหญ่) ไม้สัก อยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์  40 รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนในระบบ 9 
กุมภาพันธ์ 2564 
                    4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้ามาเซ็นสัญญา 
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และอยู่ระหว่างก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ TOR 
                    5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
                      นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                    - รายการครุภัณฑ์ 5 รายการอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบใน TOR 
                   6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
                      นางกษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้ 
                     
 



 
 

                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการท าสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2564            7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
                      - รายการครุภัณฑ์ส านักงาน 6 รายการอยู่ระหว่างขอเสนอราคา 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 25 รายการอยู่ระหว่างท าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3 
                     - รายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 7 รายการอยู่ระหว่างท าประกาศเชิญชวนครั้งที่ 2 
                    8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
  รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - รถโฟล์คลิฟท์ ฟิลเลอร์ ใหม่ Diesel 2.5 Ton ไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากครุภัณฑ์ไม่มี
จ าหน่าย 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (มินิบัส) ขนาด 24 ที่นั่ง ประกาศผู้ชนะในวันที่  5 
กุมภาพันธ์ 2564 (รออุทธรณ์ 7 วันทาการ)  
                    9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 28 รายการอยู่ระหว่างขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างและขอเสนอราคา 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 56 รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา 
                     10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
ดังนี้ 
                     ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                       - รายการครุภัณฑ์ 13 รายการอยู่ระหว่างวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน ( 3 วัน) 
 
 
 
 



 
 

                    11. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด  
จ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 40 รายการอยู่ในขั้นตอนประกาศร่างและประกาศเชิญชวน (เนื่องจากมีการ
แก้ไข TOR ทาให้มีการประกาศร่างใหม่ ) 
                    12. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา 
                    13. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่จองเงิน-วิธี E-bidding 
                     - รายการครุภัณฑ์ 19 รายการอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคา ยกเลิกประกาศเชิญชวน 
เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตอนนี้อยู้ขั้นตอนการกาหนดคุณลักษณะ TOR 
                    14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - จัดซื้อเครื่องปั๊มน้าพร้อมค่าติดตั้งและรื้อถอน ใช้เงินเหลือจ่าย  
                    15. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นายจรัญ  หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง     
งบลงทนุรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
                    ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง 
                     - พัดลมตั้งโต๊ะใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กองนโยบายและแผนที่      
วธ 08.1.02/19 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  
 
                    5.2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว 
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จอง
เงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
และประมาณราคาต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
                    1. ส านักงานอธิการบดี 
                     นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่
จองเงินในระบบ GFMIS ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญาและอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุ  



 
 

                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 3 รายการอยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา และส่งมอบ              
                    2. คณะศิลปศึกษา 
                     นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
                     - รายการครุภัณฑ์ 10 รายการอยู่ระหว่างรอส่งของ    
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 16 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน 

                    3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
                     รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค ์ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
  - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารส่งเบิก 
                    4. คณะศิลปวิจิตร 
                     ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตรได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่
จองเงินในระบบ GFMIS ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
                     - รายการครุภัณฑ์ 9 รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะฯ ตรวจเอกสารเบิกจ่าย  
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจเอกสารเบิกจ่าย 
                    5. วิทยาลัยนาฏศิลป 

                     นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปะ ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 57 รายการจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

                      นางกษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ่ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 21 รายการท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 

                    7. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
                     รศ.สมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
  - รายการครุภัณฑ์ 13 รายการอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อย (จัดท าเอกสารเบิกจ่าย)  
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 23 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    8. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 

                     นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 



 
 

 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 6 รายการลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) 
                    9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
                      นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 16 รายการท า PO แล้ว อยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    10. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
                     นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 24 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    11. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุร ี
                    นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 14 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    12. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
                     ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
  - รายการครุภัณฑ์ 7 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 21 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                   13. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
                    นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 20 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                   14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
                    นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
                   ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
                    15. วิทยาลัยช่างศิลป 
                     นายจรัญ  หนองบัว ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
                    ก. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ครบก าหนดส่งมอบแล้ว 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างส่งเบิกแล้ว 4 กุมภาพันธ์ 2564 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 



 
 

                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาแล้ว/รอเอกสารจัดทาหลักผู้ขายเพ่ือวาง PO 
                    16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
                     นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเบิกจ่ายครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชดังนี้ 
                    ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ: ยังไม่ครบก าหนดส่งมอบ 
                     - รายการครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ 
 
                    5.2.3 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)    
   1. ส านักงานอธิการบดี 
   นายภัทรชัย พ่วงแผน ผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  1.ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 1,090,000 
บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตามสัญญา 
                    2.ปรับปรุงพ้ืนที่ โดยรอบศาลพระภูมิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  (วังหน้า) จ านวน 1 งาน 
งบประมาณ 230,600 บาท (สองแสนสามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ กองนโยบายและแผนที่ วธ 08.1.02/19 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 
  2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ         
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
                     - ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างประมาณการราคาโดยส านัก
สถาปัตยกรรม 
                     3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  รศ.จินตนา สายทองค า คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
                   1. ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและ
ประมาณการราคา 
                    2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหนา้ 80% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 70 % 
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ออกแบบวิศวกรรมโยธา 100%
ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 100 % อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง 100 % อยู่ระหว่างประมาณการราคา 90 % 
 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือท าฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการอยู่ระหว่างก าหนดรายระเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR) 
 
 



 
 

  5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
                      นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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 (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  - ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ ไทย 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) อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน 
        
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
                     - ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงมงบประมาณทั้งสนิ้ 76,000,000 บาทตั้งงบประมาณปี 
2564 จานวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จานวน 60,800,000 บาท อยู่ระหว่างรูปแบบ
รายการและประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างก าหนดราคากลางท้องถิน่ 
                     - รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างท ารายงานขอซือ้ขอจ้าง 
                    8. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนที่ดิน และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด ดังนี้ 
                    - ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก ลงนามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา) 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด  
จ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
                     - ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล ได้รูปแบบรายการแล้วและได้ด าเนินการจัดส่งรูปแบบรายการ/
ประมาณราคา ปร.4-6 ให้สถาบันฯทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ วธ.0810/40 วันที่ 18 มกราคม 2564  
                     - อยู่ระหว่างด าเนินการประมาณราคากลางท้องถิ่นคาดเสร็จ สิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
                     - ได้ด าเนินการจัดท าแผน ให้สถาบันฯทราบแล้วทางไลน์เครือข่ายกองแผน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 
2564 ดังนี้  
1.รูปแบบรายการ(แบบก่อสร้าง) ได้รับ วันที่ 13 มกราคม 2564  
2.ประมาณราคา ปร.4-6 ได้รับ วันที่ 13 มกราคม 2564 
3.ประมาณราคาท้องถิ่น คาดว่าได้ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  
4.กาหนดรายละเอียด TOR คาดกาหนด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 
5.ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง คาดประกาศ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2564 
6.คาดลงนามสัญญาวันที่ 31 มีนาคม 2564  



 
 

7.ระยะเวลาดาเนินการส่งมอบงาน จานวน 480 วัน  
8.กาหนดการแบ่งงวดงาน จานวน 14 งวด           
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
ดังนี้ 
           1. ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร  4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี 2564  จ านวน 14,000,000  บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565 
จ านวน 56,000,000  บาท อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ 
                    2. ปรับปรุงสนามหน้าเวทีกลางแจ้งใช้เงินเหลือจ่ายตามเอกสารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์         
กองนโยบายและแผนที่ วธ 0801.02/739 ลงวันที่ 29 ธ.ค.2563  
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด  
จ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
  - รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร 
อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 69,300,000 บาทตั้ งงบประมาณ ปี 2564 จ านวน  
13,860,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จ านวน  55 ,440,000 บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบ
รายการและประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม  ความคืบหน้า 80% ก.2ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา  ความคืบหน้ า 80%  ก.3ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้ า (งานระบบ) ความคืบหน้ า 80%                                               
ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 80 %                                         
ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 80 % คาดว่าจ าด าเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน 
มกราคม 2564                      
  13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
                     1.ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1     
ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว 
                     2.ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว                   
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้                
  - ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้อม BOQ จากกรม
ศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดท าราคาท้องถิ่นจากส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะ
ที่จัดท าราคาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่ง
อาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้ าซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้
ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้ าซ้อนกันไปยังส านักสถาปัตยกรรมเพ่ือแก้ไขรูปแบบรายการ 
  - ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดท าประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ 10 



 
 

  15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี ดังนี้ 
    1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 
หลัง งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณ
การราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
    2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  3. ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างอยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
ราคากลางท้องถิ่นจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
  16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการและประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรมเสร็จ
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างก าหนดราคากลางท้องถิ่น อยู่ระหว่างปรับแก้รายการ ปริมาณงานและราคา BOQ 
(คณะกรรมการนัดประชุม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564)     
  17. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความก้าวหน้า 95 % 
  - ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความก้าวหน้า 96 %                     
  18. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสานักสถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 % 

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสานักสถาปัตยกรรม 100%               
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสานักสถาปัตยกรรม 100% 
ง. อยู่ระหว่างด าเนินการรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา 



 
 

  - ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจ าหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

ก. อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการโดยสานักสถาปัตยกรรม 100% ก.1 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 %  

ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสานักสถาปัตยกรรม 100% 
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสานักสถาปัตยกรรม 100% 
ง. อยู่ระหว่างด าเนินการรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา  

 
5.2.4 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการผูกพันเดิม) 
1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
นางกษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
ดังนี้                     

- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต าบลหายยา อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) ส่งงมอบงานตรวจรับงานงวดที่ 1 
เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างงวดที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ปัญหาและอุปสรรค: เนื่องจากมีการปรับแบบ และปรับเพิ่ม-ลด งวดเงิน แก้ไขสัญญาท าให้มีการปรับลดงวด
ที่ 1 เป็นเงิน 288,688 บาท (เดิม 1,890,000 ปรับลดเป็น 1,601,312 บาท) 

2. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ

จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฎศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
                     - รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ต าบลท่าเรือ 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณท้ังสิ้น 95,888,900 บาท 
งบประมาณปี 2562 จานวน 21,000,000 บาทงบประมาณปี 2563 จานวน 19,896,900 บาท 
ต้ังงบประมาณปี 2564 จานวน 54,992,000บาท ด าเนินการเบิกจ่ายเงินถึงงวดที่ 16 เรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้
รับจ้างก าลังดาเนินการงวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ 17 ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม 
2564 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2564 
                     3. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้า
งงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี ดังนี้ 
                     - ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000  บาทงบประมาณปี 2563 จ านวน 11,600,000 บาทตั้ง
งบประมาณปี 2564  จ านวน 34,840,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 11,560,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 2) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น  293,106.69 บาท รอส่งมอบงาน งวดที่ 5 รอ
เบิกจ่ายงวดที่ 3และ 4 
                    4. วิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรี 
                     นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 



 
 

                     - ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอ
เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,000,000 บาท งบประมาณปี 2563 จ านวน 
8,600,000 บาทตั้งงบประมาณปี 2564  จ านวน 34,400,000 บาท ส่งเบิกจ่ายงวดที่ 6 วันที่ 29 มกราคม
2564 เรียบร้อยแล้ว  
                    มติที่ประชุม  
                     1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก าหนด   
                     2. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม         
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยเร็ว 
                     3. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 
                    5.3 สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564)  
                    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 68,337,900 
บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น ค่าจัดการเรียนการสอนจานวน 
39 ,855 ,100 บาท (สามสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าหนังสือเรียนจานวน 
12,040,500 บาท (สิบสองล้านสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าอุปกรณ์การเรียนจานวน 3,529,500 บาท (สามล้าน
ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าเครื่องแบบนักเรียนจานวน 5,578,700 บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จานวน 7 ,334,100 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสี่
พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 ก.พ.2564 ในภาพรวมจานวน 16 ,525,090.89 บาท       
(สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันเก้าสิบบาทแปดสิบเก้าสตางค์) แบ่งเป็นผลการเบิกจ่ายค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน 11,993,369.31 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
ค่าหนังสือเรียนจานวน 2 ,562,650.58 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบแปด
สตางค์) ค่าอุปกรณ์การเรียนจานวน 1,413,420 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจานวน 555 ,651 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดผลการเบิกจ่ายแยกตามหน่วยงานในสังกัด ดังรายละเอียด ดังนี้              
                    ๑. วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,786,677.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 1,001,449.50 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 3,083,177.61 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 702,049.89 บาท  
  2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ไดร้ับงบประมาณทั้งสิ้น 2,396,254.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,716,690.03 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 679,563.97 บาท  
  3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,634,942.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 60,000.00 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 859,616.94 บาท 



 
 

       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 715,325.06 บาท  
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,698,765.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 16,050.00 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 902,427.02 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 780,287.98 บาท  
  5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,692,463.88 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,285,203.31 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 407,260.57 บาท  
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,646,935.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,073,252.00 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 573,683.00 บาท  
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,743,980.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,363,104.35 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 380,875.65 บาท  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,347,579.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 835,912.53 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 511,666.47 บาท  
  9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,632,965.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,046,787.99 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 586,177.01 บาท  
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้รับงบประมาณทัง้สิ้น 2,282,221.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,220,227.00 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 1,061,994.00 บาท  
  ๑1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,706,432.20 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 26,750.00 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 885,198.40 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 794,483.80 บาท  
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,068,907.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 687,326.34 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 381,580.66 บาท  
  ๑3. วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 1,601,296.20 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 32,218.20 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 762,887.79 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 806,190.21 บาท  



 
 

  ๑4. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 618,247.00 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน 8,805.03 บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 338,992.54 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 270,449.43 บาท  
  ๑5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 740,557.30 บาท 
  - จองเงินในระบบ / ท าสัญญา / สั่งซื้อ เป็นเงิน - บาท 
       - เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 436,787.04 บาท 
       - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 303,770.26 บาท  
  ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า 
  1. งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ในภาพรวมของสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น 33,491,100.00 บาท  
  2. ผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564) ในภาพรวมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ทั้งสิ้น 16,525,090.89 บาท  
  3. งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 15,820,736.38 บาท  
 
  มติที่ประชุม 
                     ๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล  
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง   
  2. เร่งรัดให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วแต่ยังไม่จองเงินในระบบ หรือหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เร่งด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างและจองเงินในระบบให้เสร็จสิ้น  
   
                   5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                    นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่ าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนมกราคม 
2564 โดยฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคจ าแนกแหล่งที่มาของงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 

1) งบด าเนินงาน 
2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการ

เรียนการสอน 
3) เงินรายได้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก 
4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิก

จ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของ
ทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้



 

 ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย  ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย  ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย  ท่ีจัดสรร  ท่ีเบิกจ่าย

1 ส านักงานอธิการบดี 3,498,000.00       2,125,477.27 - - - - 2,005,443.00         216,891.13 5,503,443.00 2,342,368.40 42.56                3,161,074.60

2 คณะศิลปศึกษา 6,000.00             3,995.10 - - - - 1,800,000.00 0 1,806,000.00 3,995.10 0.22                  1,802,004.90

3 คณะศิลปนาฎดุริยางค์ 6,000.00             2,889.00 - - - - 164,473.00 0 170,473.00 2,889.00 1.69                  167,584.00

4 คณะศิลปวิจติร 6,000.00                 3,877 - - - - 195,720.00             6,509.19 201,720.00 10,386.57 5.15                  191,333.43

5 วิทยาลัยนาฎศิลป 293,160.00             8,980.24 972,360.00         813,281.10 - - 1,536,200.00          461,101.39 2,801,720.00 1,283,362.73 45.81                1,518,357.27

6 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 100,900.00           61,681.43 344,370.00          271,967.92          323,454.00          323,453.51 207,238.00         140,328.23 975,962.00 797,431.09 81.71                178,530.91

7 วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช 108,570.00 0 295,530.00                 226,856.67 - - 261,305.00 0 665,405.00 226,856.67 34.09                438,548.33

8 วิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง 111,600.00           70,504.71 333,210.00         330,482.02 - - 728,510.00          104,112.14 1,173,320.00 505,098.87 43.05                668,221.13

9 วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย 158,240.00          155,613.50 344,205.00 341,486.93 - - 430,295.00 185,417.36 932,740.00 682,517.79 73.17                250,222.21

10 วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธ์ุ 143,120.00 91,430.89 325,125.00         304,898.35 - - 1,120,327.75 276,465.03 1,588,572.75 672,794.27 42.35                915,778.48

11 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด 126,740.00 110,931.10 96,500.00 0 - - 756,480.00 168,297.81 979,720.00 279,228.91 28.50                700,491.09

12 วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี 143,120.00          111,995.70 287,325.00                269,048.53 - - 949,425.00         155,754.38 1,379,870.00 536,798.61 38.90                843,071.39

13 วิทยาลัยนาฎศิลปจนัทบุรี          149,950.00          149,644.46 315,675.00          305,703.99 - - 1,609,025.00         134,820.58 2,074,650.00 590,169.03 28.45                1,484,480.97

14 วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง 195,300.00         132,829.77 432,285.00 0 - - 1,002,486.00          616,034.64 1,630,071.00 748,864.41 45.94                881,206.59

15 วิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี 109,300.00          106,745.35 332,430.00         134,989.03 - - 443,870.00          199,703.50 885,600.00 441,437.88 49.85                444,162.12

16 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา 109,300.00           98,744.48 211,080.00         198,049.34 - - 312,340.00         129,892.40 632,720.00 426,686.22 67.44                206,033.78

17 วิทยาลัยช่างศิลป 253,790.00         210,283.06 361,770.00          200,501.13 - - 248,202.00 245,955.57 863,762.00 656,739.76 76.03                207,022.24

18 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 78,750.00           51,173.33 93,930.00           85,668.48 - - 88,075.00           11,235.00 260,755.00 148,076.81 56.79                112,678.19

19 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 78,750.00 78,750.00 74,400.00           58,755.74 - - 69,158.00 0 222,308.00 137,505.74 61.85                84,802.26

รวม 5,676,590.00 3,575,546.77 4,820,195.00 3,541,689.23 323,454.00 323,453.51 13,928,572.75 3,052,518.35 24,748,811.75 10,493,207.86 42.40                14,255,603.89

งบด าเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ(%) 

 ผลการเบิกจา่ย

ผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

หน่วยงานล าดับ

รวมค่า

สาธารณูปโภค

ท้ังส้ิน (บาท)

รวมเบิกจ่าย

ต้ังแต่ 

ต.ค.63 -ม.ค..64

เป็นเงินท้ังส้ิน

©ค่า

สาธารณูปโภค

คงเหลือ

งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่า

จัดการเรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน 

ร้อยละ 30 ของค่า

จัดการเรียนการสอน

งบอุดหนุน

(จัดสรรเพ่ิม)

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ

เงินรายได้ ท่ีสภา

อนุมัติ

 
 
 
 



 

                     
                     ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่า 
  - มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 
2563 - เดือนมกราคม 2564 สูงเกิน 50 % ทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ดังนี้ 
                     1. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งสิ้น 975,962.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน
797,431.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.71 % 
                     2. วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งสิ้น 932,740.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 

682,517.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.17 % 
                     3. วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทั้งสิ้น 632,720.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 
จ านวน 426,686.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.44 % 
                     4. วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 
863 ,762.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 

656,739.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.03 % 
                     5. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทั้งสิ้น 260,755.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 จ านวน 

148,076.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.79 % 
                     6. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ทั้งสิ้น 222,308.00 บาท มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 
จ านวน 137,505.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.85 % 
 
                     มติที่ประชุม  
                     1.ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่งงบประมาณทั้ง 
3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ 
                     2. หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเกินกว่าร้อยละ 50 ให้ควบคุมการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคอย่างเคร่งครัด 
 
                   5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                    นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม 2563 ถึง เดือน
มกราคม 2564 โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ล าดับ

ท่ี
หน่วยงาน

1

กรอบวงเงิน

ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 

(บาท)

2

ผลการจัดเก็บรายได้

3

ผลต่าง 

มากกว่า/น้อยกว่า

(2-1=3)

4

จดัเก็บได้ร้อย

ละ (%)

(2/1)*100 = 4

5

แผนการเบิกจา่ย (บาท)

ต.ค.63 - ม.ค.64

6

ผลการเบิกจา่ย (บาท)

ต.ค.63 - ม.ค.64

7

คิดเป็นร้อยละ (%)ผลการ

เบิกจา่ยกรอบวงเงิน

ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ

(6/1)*100 = 7

8

คิดเป็นร้อยละ (%)

 แผนการเบิกจ่าย

(6/5)*100 = 8

9

งบประมาณคงเหลือ 

(บาท)

(1-6=9)

10

คิดเป็นร้อยละ (%)

งบประมาณคงเหลือ

9/1)*100 = 10

1 ส านักงานอธิการบดี 15,832,010.00        5,410,832.91         -10,421,177.09 34.18           4,206,036.00          3,269,476.53 20.65                        77.73                 12,562,533.47       79.35

2 คณะศิลปศึกษา 13,128,950.00        6,372,576.00         -6,756,374.00 48.54           4,462,400.00          2,330,617.14        17.75                        52.23                 10,798,332.86       82.25

3 คณะศิลปวิจิตร 3,914,400.00          1,014,693.00         -2,899,707.00 25.92           790,400.00                        284,554.92 7.27                          36.00                 3,629,845.08         92.73

4 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 3,289,450.00          644,200.00 -2,645,250.00 19.58           1,158,500.00          627,450.00           19.07                        54.16                 2,662,000.00         80.93

5 วิทยาลัยนาฏศิลป 14,722,575.00        4,482,731.67         -10,239,843.33 30.45           5,042,274.00          2,902,324.95        19.71                        57.56                 11,820,250.05       80.29

6 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 4,144,750.00          1,323,075.00 -2,821,675.00 31.92           1,358,040.00          677,346.70           16.34                        49.88                 3,467,403.30         83.66

7 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 5,226,100.00          617,580.00 -4,608,520.00 11.82           1,243,600.00          521,224.77           9.97                          41.91                 4,704,875.23         90.03

8 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 3,642,550.00          1,069,967.00         -2,572,583.00 29.37           865,770.00             626,870.81 17.21                        72.41                 3,015,679.19         82.79

9 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 5,565,900.00          933,553.75           -4,632,346.25 16.77           2,075,635.00          1,594,762.61        28.65                        76.83                 3,971,137.39         71.35

10 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 5,609,500.00          1,308,191.60 -4,301,308.40 23.32           1,524,910.97          685,873.25 12.23                        44.98                 4,923,626.75         87.77

11 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 5,895,300.00          379,522.69           -5,515,777.31 6.44             1,689,948.00          544,459.03           9.24                          32.22                 5,350,840.97         90.76

12 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 7,130,234.00          394,532.00           -6,735,702.00 5.53             2,200,860.00          1,141,404.86        16.01                        51.86                 5,988,829.14         83.99

13 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ 7,848,675.00          2,508,600.00         -5,340,075.00 31.96           2,153,514.00          1,562,668.38 19.91                        72.56                 6,286,006.62         80.09

14 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 7,024,860.00          1,619,777.12         -5,405,082.88 23.06           2,182,060.00          1,286,966.68 18.32                        58.98                 5,737,893.32         81.68

15 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 4,877,400.00          1,150,776.60         -3,726,623.40 23.59           1,612,850.00          1,034,549.73        21.21                        64.14                 3,842,850.27         78.79

16 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 3,585,300.00          377,095.00           -3,208,205.00 10.52           915,035.00             555,670.00           15.50                        60.73                 3,029,630.00         84.50

17 วิทยาลัยช่างศิลป 3,102,525.00          850,678.00           -2,251,847.00 27.42           1,085,642.00          566,066.32           18.25                        52.14                 2,536,458.68         81.75

18 วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 1,333,100.00          85,500.00             -1,247,600.00 6.41             276,980.00             96,009.21             7.20                          34.66                 1,237,090.79         92.80

19 วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 423,162.00             175,281.86           -247,880.14 41.42           50,250.00 43,547.61 10.29                        86.66                 379,614.39            89.71

116,296,741.00      30,719,164.20       85,577,576.80-     26.41 34,894,704.97        20,351,843.50       17.50 58.32                 95,944,897.50       82.50

                                      3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ท้ังส้ิน  20,351,843.50  บาท   คิดเป็นร้อยละ 58.32 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินรายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2564

                           จากตรางดังกล่าวข้างต้น พบว่า  1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ได้ท้ังส้ิน  30,719,164.20  บาท คิดเป็นร้อยละ  26.41

                                                  2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2564 ท้ังส้ิน   20,351,843.50  บาท   คิดเป็นร้อยละ 17.50 เปรียบเทียบกับกรอบวงเงินท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ



 

 
                    - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม 2563    
ถึง เดือนมกราคม 2564 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 
                    - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม 2563      
ถึง เดือนมกราคม 2564 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ 
                    - การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม 2563      
ถึง เดือนมกราคม 2564 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2564 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้         
ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 
                     1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ทั้งสิ้น 
30,719,164.20 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
26.41 ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
                     2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ทั้งสิ้น 
20,351,843.50 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
58.32 จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 
                     3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564 ทั้งสิ้น 
20,351,843.50 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามแปดร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 
17.50 จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
 
                    มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ก าหนด 
 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)    
   

 - ไม่มี -  
     เลิกประชุม  เวลา 20.00 น. 
 
 
      นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน    ผู้สรุปการประชุม 
                                                         นายวิชิต   เพ็ชรดี              ผู้ตรวจสรุปการประชมุ 


