รายงานการประชุม
คณะกรรมการกากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ครั้งที่ 1 / 25๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 25๖4
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า)
และผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
ผู้มาประชุม
๑. นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
2. ผศ.อานวย นวลอนงค์
รองอธิการบดี
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์
รองอธิการบดี
๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค
รองอธิการบดี
5. ผศ.ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น
รองอธิการบดี
6. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร
รองอธิการบดี
7. นายสุรัตน์ จงดา
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
8. ผศ.ภูริ วงศ์วิเชียร
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
9. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
10. ผศ.ชยากร เรืองจารูญ
คณบดีคณะศิลปวิจิตร
11. รศ.จินตนา สายทองคา
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์
12. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม
คณบดีคณะศิลปศึกษา
13. นายกิตติ อัตถาผล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป
14. นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

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

15. นายสุรินทร์ วิไลนาโชคชัย
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
16. นายวัชรินทร์ อ่าวสินธุ์ศริ ิ
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
17. นายภัทรชัย พ่วงแผน
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
18. นางสาวจิดาภา เหมือนชูกิ่งก้าน
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ
19. นายวิชิต เพ็ชรดี
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
20. นายสุริยา เล้าประเสริฐ
21. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
1. นางกษมา ประสงค์เจริญ
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
3. นายสมภพ เขียวมณี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
4. นายศุภรากร พานิชกิจ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
5. นางพีรานุช รุ่งศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
6. นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
7. นายลิขิต สุนทรสุข
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี
8. ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
9. นางกัลยาณี ยังสังข์
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
10. นายพงศกร ทิพยะสุขศรี
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

11. นายจรัญ หนองบัว
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป
12. นางขวัญใจ พิมพิมล
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
13. นางอารีย์ สีลาพันธุ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)
1. ผศ.เด่น หวานจริง
ผู้ชว่ ยอธิการบดี
2. นางสาวนปภา ชูเกียรติ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
3. นายธนพรรธน์ ต่ายคา
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบัณฑิต เข็มทอง
2. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา
3. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ
4. นายวรวุฒิ เลิศอุทัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะศิลปศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป
คณะศิลปนาฏดุริยางค์
คณะศิลปนาฏดุริยางค์

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นางนิ ภ า โสภาสั ม ฤทธิ์ อธิก ารบดี ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ประธานกรรมการ เป็ น ประธาน
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ประธานไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
- เลขานุการไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการกากับ
ติ ด ตาม เร่ งรั ด การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์
ครั้งที่ 11 / 2563 วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมโปงลาง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการดาเนินงานตามมติที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ .ศ. 256๔ ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ข้ อ มู ล จากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้
1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ทั้งสิ้น 23๔, 5๓4,600 บาท (สองร้อยสามสิบสี่
ล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 18.01
ก. เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
- ผลการเบิ กจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่ มาตรการฯที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3๖
คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๙๙
- มี ว งเงิ น ที่ ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ไตรมาสที่ 1
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๘๒, ๑๖๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อย
บาทถ้วน)
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1
ร้อยละ ๓๐.๒๐ คิดเป็น ร้อยละ ๑๒.๑๙
- มี วงเงิ น ที่ ต้ องเบิ กจ่ ายเพิ่ มขึ้ น ให้ ได้ ตามแผนการเบิ กจ่ ายงบประมาณฯก าหนดไว้ เมื่ อสิ้ น สุ ด
ไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๕๘, ๖๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจา ทั้งสิ้น ๑๗๔,๙๕๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๙
ก. เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
- ผลการเบิ กจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่ มาตรการฯที่กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 3๖
คิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๕๑
- มี ว งเงิ น ที่ ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด ไตรมาสที่ 1
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๑๘,๑๖๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ข. เปรี ย บเที ย บกั บ แผนการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1
ร้อยละ ๒๕.๖๒ คิดเป็น ร้อยละ ๔.๑๓

- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๓๓, ๖๕๙,๓๐๐ บาท (สามสิบสามล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น ๕๙,๖๒๙,๐๐๐ บาท (ห้าสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพัน
บาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒
ก. เปรี ย บเที ย บกั บ เป้ า หมายตามมาตรการเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า
- ผลการเบิ ก จ่ าย ต่ากว่ า เป้ าหมายตามที่ มาตรการฯที่ กาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ ๒๐
คิดเป็น ร้อยละ ๗.๗๘
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 (๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๓) เป็นเงิน ๓๗,๙๙๒,๗๐๐ บาท (สามสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ข. เปรียบเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ พบว่า
- ผลการเบิกจ่าย ต่ากว่า เป้าหมายตามที่แผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้ในไตรมาสที่ 1
ร้อยละ 3๗.๘๓ คิดเป็น ร้อยละ ๒๕.๖๑
- มีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณฯกาหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1
(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เป็นเงิน ๑๒๕,๐๒๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดทาใบสั่งซื้อ
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ / ประธานที่ ป ระชุ ม ก าชั บ ให้ ห น่ ว ยงานในสั งกั ด ทุ ก แห่ งปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางการบริหารงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
5.1 ติดตามความติดตามความคืบหน้าเงินกันเหลื่อมปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 12 มกราคม 2564)
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาเสนอต่อที่ประชุมตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานอธิการบดี จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จานวน 1 ชุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ วินิจฉัยให้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และอยู่ระหว่างการพิจารณาดาเนินการ
จัดหาในครั้งต่อไป
2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จานวน ๑ ชุด ขณะนี้ลงนามสัญญาแล้ว
3. ปรับปรุงห้องทางานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จานวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพื้นที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างดาเนินงานตามสัญญา
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศึกษา จานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง
จานวน 1 คัน ขณะนี้เข้าตรวจการดาเนินงาน ครั้งที่ 2 3 4 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2564 แล้ว

3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
รศ.จินตนา สายทองคา คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จานวน 1 รายการ ได้แก่ รายการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ่
จานวน 1 งาน ขณะนี้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม 2563
4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จานวน 6 รายการ ดังนี้
๑. รายการครุภัณฑ์อื่นๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จานวน 5 รายการ ขณะนี้ดาเนินการบอก
เลิกสัญญาผู้รับจ้าง บริษัทหอหมั้นเมืองจากัดแล้ว และวิทยาลัยได้ดาเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ วิจารณ์
TOR และร่างประกาศเชิญชวน
2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จานวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดาเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนธันวาคม 2563
5. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. ปรับ ปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ ง
คาดว่าไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ทัน ภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะนี้ผู้รับจ้างกาลังเร่งดาเนินการตาม
รูปแบบรายการซึ่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้านี้การปรับปรุงห้องประชุมดังกล่าวเป็นการปรับปรุงห้อง
ประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพิ่มเติม เมื่อผู้ รับจ้างเข้าดาเนินการไม่สามารถดาเนินการตามรูปแบบได้มีปัญ หา
อุปสรรคคือพื้นที่จริงหน้างานกับรูปแบบไม่เท่ากัน และส่วนต่อเติมอาคารมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงทาให้มี
ความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่าวอยู่ในงวดงานที่ 1 และสัญญา
สิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนเพิ่งได้มาสิ้นสุดสัญญาพอดี
2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง
คาดว่าไม่สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2564 ขณะผู้รับจ้างกาลังดาเนินการตามสัญญางาน
งวดที่ 1 เนื่องจากก่อนหน้านี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการจัดทาฐานรากได้ สาเหตุจากฐานรากอยู่ตรงบ่อเกรอะ
จานวน 2 จุด จึงมีความจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งมีความจาเป็นต้องรอปรับเปลี่ยนรูปแบบให้แล้วเสร็จ จึง
จะสามารถดาเนินการจัดทางวดที่ 1 ต่อได้ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มี
มติให้ขยายเวลาในการดาเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
ขณะนี้ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว วิทยาลัยฯ ได้แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดาเนินการตาม
สัญญา
3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 เวที ดาเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว
6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิก
จ่ายเงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จานวน 1 วง ขณะนี้รอการส่งมอบภายในวันที่ 9 มกราคม
๒๕64 โดยคณะกรรมการฯมีมติขยายเวลาการส่งมอบจานวน 60 วัน จาก 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันที่
9 มกรคม 2564
2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

7. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิ ท ยาลั ยนาฏศิ ล ปสุ โขทั ย รายการก่ อสร้ างอาคารเก็ บเครื่ องแต่ งกายโขนละคร
เครื่องดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จานวน 1 หลัง ขณะนี้คาดว่าจะขอขยายเงินกัน
เหลื่อมปี 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2564 ขณะนี้ได้ทาหนังสือเร่งส่งมอบงาน
8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จานวน 1 แห่ง
อยู่ระหว่างดาเนินการงวดที่ 4 ทาการก่อสร้างคานรับพื้นชั้น 3 เสาชั้น 3 พื้นสาเร็จชั้น 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. ซ่ อ มแซมปรั บ ปรุ งรั้ ว พร้ อ มป้ า ย วิ ทยาลั ยนาฏศิ ลปกาฬสิ นธุ์ จ านวน 1 แห่ ง อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการงวดที่ 4 ฉาบปูน ทาลวดบัว ติดตั้งบัว ค.ส.ล และงานอื่นๆในหมวดงานผนังและตกแต่งผิวผนัง
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้ อานวยการวิทยาลั ยนาฏศิล ปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิ กจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน 2 รายการ ดังนี้
1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จานวน 1 เวที ขณะนี้ผู้รับจ้างได้จะส่งมอบ
งานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 64 อยู่ระหว่างเรียนเชิญคณะกรรมการฯ จากสานักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร มาดาเนินการตรวจรับงานจ้าง คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมกราคม 2564
2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จานวน 1 งาน ขณะนี้ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวด
สุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างเบิกจ่ายเงิน
10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิท ยาลั ย นาฏศิล ปพั ท ลุ ง จานวน ๑ รายการ ได้ แก่ ก่ อ สร้ างอาคารวิท ยบริก าร
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จานวน 1 หลัง หนังสือขอขยายเวลาจากผู้รับจ้าง เนื่องจากรูปแบบรายการขัดแย้ง ทาให้
ผู้รับจ้างต้องรอการแก้ไขรูปแบบรายการจากสานักสถาปัตยกรรม โดยวิทยาลัยฯ ได้หารือที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาออกไปได้ 43 วัน ทาให้
สั ญ ญาจ้ างสิ้ น สุ ดในวัน ที่ 28 พ.ย. 63) และขณะนี้ วิทยาลั ยฯ ได้รับ หนั ง สื อจากผู้ รับจ้างในการขอสงวนสิ ท ธิ์
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด -19 โดยวิทยาลัยฯ ได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิทยบริการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ลดค่าปรับเป็นจานวนทั้งสิ้น 16 วัน และต่อมาผู้
รับจ้างทาหนังสือขอสงวนสิ ทธิ์เรื่องแบบฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น 2 เนื่องจากกระทบจากการปรับรูปแบบขัดแย้ง
ตอนต้น โดยวิท ยาลั ย ฯ ได้ ห ารื อที่ ป ระชุมคณะกรรมการตรวจรับพั ส ดุโครงการจ้างก่อสร้างอาคารวิท ยบริการ
ดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้ ลดค่าปรับลงเป็นจานวน 16 วัน และต่อมาผู้รับจ้างแจ้งว่าพบปัญหาระบบสุขาภิบาล
ภายนอกตัวอาคารไม่มีอยู่ในรูปแบบรายการ และคณะกรรมการพิจารณาแล้วหากไม่ทาระบบดังกล่าวจะทาให้ไม่
สามารถตรวจรับงานงวดสุดท้ายได้ วิทยาลัยฯ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้าง
อาคารวิทยบริการ ที่ประชุมมีมติให้ตัดงานเครื่องเสียงห้อ งประชุมชั้น 2 ออก และจัดทาระบบสุขาภิบาลแทนทาให้
ผู้รับจ้างได้วันลดค่าปรับอีก 20 วัน รวมวันลดค่าปรับที่ผู้รับจ้างได้รับทั้งสิ้น 52 วัน)
11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จานวน 1 รายการ ได้แก่รายการก่อสร้าง

อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จานวน 1 แห่ง งวดที่ 4 , 5 และงวดที่ 6 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบงานภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
12. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรั ญ หนองบั ว ผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ช่ างศิ ล ป ได้ ชี้ แ จงรายการเบิ กจ่ ายเงินกั นเหลื่ อมปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จานวน 4 รายการ ดังนี้
1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จานวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงดาเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ดาเนิน การตรวจรับแล้วแจ้งว่ าครุภัณ ฑ์ดังกล่ าวชารุดต้องส่งคืนบริษัทเพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ ง
หนั งสื อแจ้ งบริษัท เรื่องครุภัณ ฑ์ ชารุด ให้ ดาเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กั นยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลั ยฯ จึงเชิญ คณะกรรมการประชุม 24 กันยายน
2563 เพื่อดาเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และวิทยาลัยฯได้ แจ้งเร่งรัดแก้ไขชิ้นงาน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 3 อยู่ระหว่างบริษัทแก้ไขชิ้นงาน
2. ปรับ ปรุงห้ องเรีย นอาคารพื้ นฐานศิล ปะ วิทยาลัยช่างศิล ป จานวน 1 แห่ ง ขณะนี้ วิทยาลั ย
ดาเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
บริ ษั ท ฯ ขอส่ ง งานงวดที่ 1 เอกสารลงวั น ที่ 16 ธ.ค 63, แจ้ ง ผู้ ค วบคุ ม เพื่ อ ประชุ ม ตรวจรั บ งาน งวดที่ 1/
เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ 25ธค.63/บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ 2 เอกสารลงวันที่ 4 ม.ค 64,
แจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อประชุมตรวจงวดที่ 2
3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จานวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ดาเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ขอส่งงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
เอกสารลงวันที่ 16 ธ.ค 63 ,แจ้งผู้คุมงานเพื่อประชุมตรวจรับงาน/เชิญคะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่
25ธค.63 /ส่งเบิกงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) มีค่าปรับ 83 วันเป็นเงิน 85,185.24 บาท
4. ปรับ ปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จานวน 1 แห่ง ขณะนี้ วิทยาลั ย
ดาเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และเชิญคณะกรรมการตรวจรับงาน วันที่ 8 ธันวาคม 2563 แจ้งบริษัทฯแก้ไขงาน
บางส่วน/เชิญคณะกรรมการประชุมตรวจรับงาน วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค.63 /ส่งเบิกงวดที่ 1,2 (งวดสุดท้าย) มีค่าปรับ
98 วันเป็นเงิน 90,454.00 บาท
13. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุ รี จานวน 1 หลัง ขณะนี้ วิทยาลัยฯ ไม่มีเงินกันเหลื่อมปี 2563 เพราะได้ดาเนินการเบิกจ่าย
(งวดที่ 1 -4 ) เรียบร้อยแล้ว
14. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 รายการ ดังนี้
1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จานวน 1 แห่ง ขณะนี้จานวน
เงินค่าปรับครบร้อยละ 10 ของจานวนเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทางวิทยาลัยได้ส่งหนังสือแจ้งผู้รับ
จ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างได้ทาหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่วิทยาลัยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และเริ่มเข้า
มาทางานต่อเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564
และส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายในวันที่ 20 กุ มภาพันธุ์ 2564 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนมีนาคม
2564

มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดาเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่กาหนดในสัญญา
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย
2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดาเนินการ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป
5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าใน
การเตรีย มการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพื่อให้ การบริห าร
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้
ห น่ ว ยงาน ส าม ารถก่ อ ห นี้ ผู ก พั น แ ล ะเบิ ก จ่ า ย งบ ป ระม าณ ได้ แ ล้ ว เส ร็ จ ทั น ภ าย ใน ปี งบ ป ระม าณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบนาเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามลาดับ ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1วิธีเฉพาะเจาะจง
1. กล่องเก็บอุปกรณ์แบบมีล้อเลื่อน อยู่ระหว่างส่งมอบ
2. ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
ก.2วิธี E – Bidding
1. พั ฒ นาระบบ Office Automation ( Assignment, Tracking information) ประกาศเชิ ญ
ชวนแล้ว กาหนดเสนอราคา 19 ม.ค.64
2. พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา อยู่ระหว่างลงนามสัญญา (นัดลงนาม
สัญญา 20 มกราคม 2564) บริษัทฯ ปิดทาการ 4-31 มกราคม 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19
ทาให้การลงนามสัญญาล่าช้า
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ Tor เพิ่มเติม เพื่อพิจารณารายละเอียดขอบเขตของงานและปริมาณงาน
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. พั ฒ นาระบบบั น ทึ กการสอน ห้ องเรียนวิ ชาการ(ทฤษฎี ) ระดั บมหาบั ณ ฑิ ตและดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต
(ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จานวน 6 ห้องเรียน อยู่ระหว่างดาเนินงานตามสัญญา
2. ปรับปรุงระบบเก็บสื่อ สนับสนุนการประชุมผู้บริหาร (BPI-Meeting) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
เบิกจ่ายแล้ว
3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อีก 20 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

ค. ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการจั ด หารู ป แบบรายการที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
1. สานักงานอธิการบดี
นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสานักงานอธิการบดี ดังนี้
- ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นศิลป์ จานวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการตามสัญญา
2. คณะศิลปศึกษา
นางสาวศิ ริ ลั ก ษณ์ ฉลองธรรม คณบดี ค ณะศิ ล ปศึ ก ษา ได้ ชี้ แ จงความก้ าวหน้ า ในการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะ
ศิลปศึกษา ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
- รายการครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ 7 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 3 ยกเลิ กโครงการเนื่องจาก
เกิดขอ้ ผิดพลาดจาก สเป็ค และชื่อครุภัณฑ์ อยู่ระหว่าง กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ใหม่
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
- รายการครุภัณฑ์สานักงาน 19 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งของ
- รายการครุภัณฑ์อื่นๆ 9 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
- รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบงาน
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ าระบบสื่ อ สารและตกแต่ งภายในอยู่ ร ะหว่างประมาณการราคาโดยส านั ก
สถาปัตยกรรม
3.คณะศิลปนาฏดุริยางค์
รศ.จินตนา สายทองคา คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน รายการครุภัณ ฑ์ และรายการที่ดิน และสิ่ งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปนาฏ
ดุริยางค์ ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
- โต๊ะหมูบ่ ูชา (ชุดใหญ่) ไม้สักขั้นตอนที่ 8: อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
- ลาโพงช่วยสอนแบบลากจูง ขัน้ ตอนที่ 11: ลงนามในสัญญาแล้ว
- โต๊ะปิงปองอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารส่งเบิก
- เครือ่ งพิมพ์ Wifi (พิมพ์สแกนทาสาเนาแฟกซ์ด้วย PDF
ก.2 วิธี E-bidding
- รายการครุภัณฑ์ 40 รายการ ขั้นตอนที่ 6: อยู่ระหว่างจัดทาร่างประกาศเชิญชวน
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
- รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ อยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารส่งเบิก

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 รายการ
1. ปรับ ปรุงห้ องบั น ทึกเสี ยงพร้อมครุภัณ ฑ์ อยู่ระหว่างรออธิบดีล งนามในรูปแบบรายการและ
ประมาณการราคา
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหนา้ 80% อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหนา้ 70 %
4. คณะศิลปวิจิตร
ผศ.ชยากร เรืองจารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
รายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1.เครือ่ งฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือ แบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของ
แรงลมปรับระดับสูง 1,000 ซีเอฟเอ็ม ขั้นตอนที่ 14 อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทาการ (วันที่ครบกาหนดการ
อุทธรณ์ 4 มกราคม 2564)
2.กระดานอัจฉริยะพรอ้มขาตั้ง และอุปกรณ์ติดตั้ง ขั้นตอนที่ 3 อยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียด
และคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
- รายการครุภัณฑ์ 36 รายการ อยู่ระหว่างการเงินคณะตรวจเอกสารเบิกจ่าย
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จานวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูป แบบรายการ ออกแบบสถาปัตยกรรม 100% ออกแบบวิ ศวกรรมโยธา 100%
ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 100 % อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง 80 % อยู่ระหว่างประมาณการราคา 50 %
- ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ เพื่ อ ท าฐานประติ ม ากรรม คณะศิ ล ปวิ จิ ต ร จ านวน ๑ แห่ ง งบประมาณ
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการอยู่ระหว่างกาหนดรายระเอียดและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์(TOR)
5. วิทยาลัยนาฏศิลป
นายกิตติ อัตถาผล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการครุภัณฑ์และรายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1.ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ อยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (TOR)
2.ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ อยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ (TOR)
3. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 12 รายการอยู่รหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

4. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่ อง
ยนต์ สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่ อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ ลแค็บ (พรอ้มโดยสาร) พรอ้มหลังคารถบรรทุก
อยู่ระหว่างการร่างประกาศเชิญชวน
5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการอยู่รหว่างขอความเห็นชอบ TOR
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
- รายการครุภัณฑ์ 46 รายการ อยู่ระหว่างจองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70
- ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จานวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000
บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ความคืบหน้า ร้อยละ 70
- ปรั บ ปรุ ง อาคารนาฏศิ ล ป์ ไ ทย ชั้ น 7 วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป จ านวน ๑ หลั ง งบประมาณ
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70
- ปรับ ปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลั ยนาฏศิลป จานวน 1 หลัง งบประมาณ
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ลงนามในสัญญาแล้ว
6. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1.รายการครุภัณฑ์ 19 รายการอยู่ระหว่างแจ้งลงนามในสัญญาบริษัท เดอะแลนด์ ออฟ อาร์ท
จากัด
2.รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี กาลังอยู่
ระหว่างรอส่งมอบภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
- รายการครุภัณฑ์ 6 รายการ จองเงินในระบบเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบครุภัณฑ์
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (ผูกพันเดิม)
- ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ตาบลหายยา อาเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดาเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะ
ส่งมอบได้ภายในเดือนมกราคม 2564
7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการอยู่ระหว่างทารายงานขอซื้อขอจ้าง
2. ครุภัณฑ์อื่นๆ 8 รายการอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 25 รายการอยู่ระหว่างทาประกาศเชิญชวนครั้งที่ 3 (ยกเลิกประกาศเชิญ
ชวนครั้งที่ 2)
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการอยู่ระหว่างทาประกาศเชิญชวน
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. รายการครุภัณฑ์ 3 รายการ อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจรับ
2. ครุภัณฑ์อื่นๆ 2 รายการอยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิงมงบประมาณทั้งสนิ้ 76,000,000 บาทตั้งงบประมาณปี
2564 จานวน 15,200,000 บาทผูกพันงบประมาณปี 2565 จานวน 60,800,000 บาท อยู่ระหว่างรูปแบบ
รายการและประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกาหนดราคากลางท้องถิน่
- รายการปรับปรุงห้องสมุดอยู่ระหว่างทารายงานขอซือ้ ขอจ้าง
ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายการผูกผันเดิม)
- รายการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลั ยนาฏศิล ปนครศรีธ รรมราช ตาบลท่าเรือ
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม งบประมาณทั้งสิ้น 95,888,900 บาท
งบประมาณปี 2562 จานวน 21,000,000 บาทงบประมาณปี 2563 จานวน 19,896,900 บาท
ตั้งงบประมาณปี 2564 จานวน 54,992,000บาท ดาเนินการเบิกจ่ายเงินถึง งวดที่ 16 เรียบร้อยแล้วขณะนี้ผู้
รับจ้างกาลังดาเนินการงวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) คาดว่าน่าจะส่งมอบงานงวดที่ 17 ได้ประมาณปลายเดือนมกราคม
2564
8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
นายสมภพ เขียวมณี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
1. รถโฟล์คลิฟท์ฟิลเลอร์ ใหม่ Diesel 2.5 Tonอยู่ระหว่างติดต่อผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา
ก.2 วิธี E-bidding
1.รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มินิบัส) ขนาด 24 ทีน่ ั่งอยู่ระหว่างร่างที่ TOR ครั้งที่ 2
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการอยู่ระหว่างประกาศe-biddig ครั้งที่ 2
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. รายการครุภัณฑ์ 29 รายการ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้

ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
1. ครุภัณฑ์อื่นๆ 29 รายการอยู่ระหว่างทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 6 รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และอีก 26 รายการลง
นามในสัญญาแล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)
2. ครุภัณฑ์อื่นๆ 42 รายการอยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และอีก 3 รายการอยู่ระหว่าง
ทารายงานขอซื้อขอจ้าง และอีก 6 รายการอยู่ระหว่างบริหารสัญญา และอีก 13 รายการอยู่ระหว่างจัดทาร่าง
ประกาศเชิญชวน
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ก่อสร้ างรั้ว ด้านหน้ าและด้านข้างฝั่ งทิศตะวันตก วิท ยาลั ยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จานวน ๑ แห่ ง
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา
แล้ว (อยู่ระหว่างบริหารสัญญา)
10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้า
งงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
1. ครุภัณฑ์อื่นๆ 19 รายการอยู่ระหว่าง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ในวันที่ 6 มกราคม
2564 ได้ผู้ขายคือห้างหุ้นส่วนสามัญธนทรัพย์ คคดว่าจะทาสัญญา ภายในวันที่ 13 มกราคม 2564 กาหนดส่ง
มอบ 120 วัน
2. รถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ ง (ดี เซล) ปริม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ากว่ า 2,400 ซี ซี หรือ ก าลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ อยู่ขั้นตอนข้อ 6 วิจารย์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน
ข. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
1. ผ้าม่าน อาคารวิทยบริการ 1 รายการอยู่ขั้นตอนข้อ 9 ลงนามในสัญญา /รอการส่งมอบ
2. ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี 21 รายการอยู่ขั้นตอนข้อ 14 ลงนามในสัญญา/รอการส่งมอบ
3. ครุภัณฑ์อื่นๆ 1 รายการรอการส่งมอบครุภัณฑ์
11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
นายจาเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์ 31 รายการอยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนในระบบ
ข. ครุภัณฑ์ที่ยัจองเงินในระบบ GFMIS
1. ครุภัณฑ์ 32 รายการอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์

ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิท ยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตาบลกาฬสินธุ์ อาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งงบประมาณปี 2564 จานวน 14,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี 2565
จานวน 56,000,000 บาท อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา
12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัด
จ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏ
ศิลปลพบุรี ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุ ภั ณ ฑ์ 40 รายการอยู่ ระหว่ างเนื่ อ งจากมี ก ารแก้ ไข TOR ท าให้ มี ก ารประกาศร่างใหม่
ระหว่างวันที่ 4 -8 มกราคม 2564
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. ครุภัณฑ์ 14 รายการอยู่ระหว่างรอการส่งมอบ
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- รายการก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตาบลทะเลชุบศร
อ าเภอเมื องลพบุ รี จั งหวัดลพบุ รี รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 69,300,000 บาทตั้ งงบประมาณ ปี 2564 จ านวน
13,860,000 บาทผู กพันงบประมาณปี 2565 จ านวน 55,440,000 บาท อยู่ในขั้นตอนการติดตามรูปแบบ
รายการและประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร
ขั้นตอน ก. อยู่ระหว่างออกแบบรู ปแบบรายการ ก.1ออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า 80% ก.2ออกแบบ
วิ ศ วกรรมโยธา ความคื บ หน้ า 80% ก.3ออกแบบวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า (งานระบบ) ความคื บ หน้ า 50%
ขั้นตอน ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า 50 %
ขั้นตอน ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา ความคืบหน้า 50 % คาดว่าจาดาเนินการประกาศประกวดราคาได้เดือน
พฤศจิกายน 2563
ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายการผูกผันเดิม)
- ก่อ สร้างอาคารวิท ยบริ การ วิทยาลั ยนาฏศิล ปลพบุรี ตาบลทะเลชุ บศร อาเภอเมื องลพบุ รี
จังหวัดลพบุรีรวมงบประมาณทั้งสิ้น 58,000,000 บาทงบประมาณปี 2563 จานวน 11,600,000 บาทตั้ง
งบประมาณปี 2564 จ านวน 34,840,000 บาทผู กพั น งบประมาณปี 2565 จ านวน 11,560,000 บาท
เบิกจ่ายแล้ว (งวดที่ 2) การก่อสร้างจริงมีงานลดคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 293,106.69 บาท รอส่งมอบงาน (งวดที่3)
13. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
ผศ.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัย
นาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
1. ครุภัณฑ์ 3 รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์ 46 รายการอยู่ขั้นตอนลงนามในสัญญา
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS
1. ครุภัณฑ์ 32 รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ และอีก 10 รายการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
1.ก่อสร้างทางเดิน เท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลั งอาคารเรียน 1
ทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
2.ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรีทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
นางกัล ยาณี ยังสั งข์ ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุ ง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัย
นาฏศิลปพัทลุง ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณ ฑ์ 20 รายการอยู่ขั้นตอนรออุทรณ์ 7 วันทาการ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 13 มกราคม
2564
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS
1. ครุภัณฑ์ 14 รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ตกแต่ งอาคารวิ ท ยบริ ก ารและครุ ภั ณ ฑ์ ป ระกอบ วิ ท ยาลั ยนาฏศิ ล ปพั ท ลุ ง จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการพร้ อม BOQ จากกรม
ศิลปากรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทาราคาท้องถิ่นจากสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง แต่ในขณะ
ที่จั ดทาราคาท้องถิ่นเจ้าหน้ าที่สานั กงานโยธาธิการและผั งเมืองจังหวัดพัทลุงได้ตรวจพบว่ารูปแบบรายการตกแต่ง
อาคารวิทยบริการ วนศ. พัทลุง มีหลายรายการเกิดการซ้าซ้อนกับโครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยฯ จึงได้
ส่งหนังสือแจ้งขอปรับแก้ไขรูปแบบรายการที่ซ้าซ้อนกันไปยังสานักสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ไขรูปแบบรายการ
- ก่ อ สร้ างอาคารเรี ย นพื้ น บ้ าน (เริน โนรา หนั งลุ ง) วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปพั ท ลุ ง จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดทาประมาณการราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้าร้อยละ 10
15.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณ ฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์ 14 รายการอยู่ขั้นตอนทารายงานขอซื้อขอจ้าง และอีก 4 รายการอยู่ระหว่างการ
เสนอราคาในระบบ
2.รถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ ง (ดี เซล) ปริม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 90 กิโลวัตต์ อยู่ขั้นตอนวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน ถึงวันที่ 12 มกราคม
2564

ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS
1. ครุภัณฑ์ 6 รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จานวน 1 หลัง
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาประมาณการ
ราคา จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
- ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมอาคารอเนกประสงค์ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จ านวน ๑ หลั ง
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทาประมาณการ
ราคา จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
- ปรั บ ปรุ งซ่ อ มแซมรั้ ว วิ ท ยาลั ย วิท ยาลั ย นาฏศิ ล ปสุ พ รรณบุ รี จ านวน ๑ แห่ ง งบประมาณ
2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้วน) ขณะนี้ รูป แบบรายการแล้ วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคา
จากสานักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60
16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์ 8 รายการอยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทาการ (วันที่ 29 ธันวาคม 63 - 8 มกราคม
2564)
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. ครุภัณฑ์ 2 รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่)
- ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิ ลปนครราชสีมา จานวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ (ค.อยู่ระหว่าง
ประมาณการราคา คืบหน้าแล้วประมาณ 90 %)
17. วิทยาลัยช่างศิลป
นายจรัญ หนองบัว ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุนรายการครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้
ก. ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS
ก.1 วิธีเฉพาะเจาะจง
1. ครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
ก.2 วิธี E-bidding
1. ครุภัณฑ์ 1 รายการอยู่ขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS
1. ครุภัณฑ์ 5 รายการอยู่ขั้นตอนรอการส่งมอบ

18. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. ครุภัณฑ์ 3 รายการอยู่ขั้นตอนส่งเบิกจ่าย
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่
- ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จานวน ๑ หลัง งบประมาณ
6,000,000 บาท (หกล้ า นบาทถ้ ว น) อยู่ ร ะหว่ า งประมาณราคา จากส านั ก สถาปั ต ยกรรม กรมศิ ล ปากร
ความก้าวหน้า 95 %
- ปรั บ ปรุ ง อาคารโรงอาหาร วิ ท ยาลั ย ช่ า งศิ ล ปสุ พ รรณ บุ รี จ านวน ๑ หลั ง งบประมาณ
3,000,000 บาท (สามล้ า นบาทถ้ ว น) อยู่ ระหว่ างประมาณราคา จากส านั ก สถาปั ต ยกรรม กรมศิ ล ปากร
ความก้าวหน้า 95 %
ง. ติดตามความคืบหน้าในการเบิกจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รายการผูกผันเดิม)
- ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ตาบลรั้วใหญ่ อาเภอ
เมืองสุ พรรณบุ รี จั งหวัด สุ พ รรณบุ รี รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 43,000,000 บาท งบประมาณปี 2563 จานวน
8,600,000 บาทตั้งงบประมาณปี 2564 จานวน 34,400,000 บาทเบิกจ่ายงวดที่ 4 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะ
เบิกจ่ายงวดที่ 5 ภายในเดือนมกราคม 2564
19. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อานวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้
ข. ครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว
1. ครุภัณฑ์ 3 รายการอยู่ขั้นตอนรอส่งมอบครุภัณฑ์
ค. ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (รายการปีเดียว+ผูกพันใหม่
- ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จานวน ๑ หลัง
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
ก. อยู่ ร ะหว่ า งออกแบบรู ป แบบรายการโดยสานั ก สถาปั ต ยกรรม 100% ก.1 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 %
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสานักสถาปัตยกรรม 100%
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสานักสถาปัตยกรรม 95%
- ปรั บ ปรุ ง ป้ อ มยามและต่ อ เติ ม ห้ อ งจ าหน่ 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)
ก. อยู่ ร ะหว่ า งออกแบบรู ป แบบรายการโดยสานั ก สถาปั ต ยกรรม 100% ก.1 ออกแบบ
สถาปัตยกรรม 100% ก.2 ออกแบบวิศกรรมโยธา 100 % ก.3 ออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า (งานระบบ) 100 %
ข. อยู่ระหว่างเขียนแบบก่อสร้างโดยสานักสถาปัตยกรรม 100%
ค. อยู่ระหว่างประมาณการราคา โดยสานักสถาปัตยกรรม 99%ง. อยู่ระหว่างดาเนินการรออธิบดี
ลงนามในรูปแบบรายการและประมาณการราคา

มติที่ประชุม
1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ให้
เป็นไปตามมาตรการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กาหนด
2. มอบหมายให้ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ได้ รั บ งบประมาณงบลงทุ น ค่ าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดทารูปแบบรายการและประมาณราคาจากสานักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดทารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว
3. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการดาเนินการ ให้เร่งรัดดาเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป
5.3 ติ ด ตามความก้ า วหน้ า ในการเตรี ย มการจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นโครงการสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าอุปกรณ์การเรียน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล
ณ วันที่ 12 มกราคม ๒๕๖4 วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่งมีผลการเบิกจ่ายและผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วิทยาลัยนาฏศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 302,040 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 301,160 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 880 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน เบิกจ่ายให้กับนักเรียนและหักล้างเงินยืม
ตามหนั ง สื อ ที่ วธ 0805/3265 ลว. 29 ธ.ค. 63 เรื่ อ ง ขอส่ งใบส าคั ญ หั ก ล้ า งเงิน ยื ม ค่ าอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น
ภาคเรียนที่ 2/2563 รวมเป็นเงิน 301,160 บาท คงเหลือ 880 บาท
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 101,680 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 101,680 บาท
- ความก้าวหน้ าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์ ก ารเรียน เนื่องจากปิดเรียนตามสถานการณ์
โควิด 19 คาดว่าจะเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2564
3. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 88,960 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 86,280 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 2,680 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 98,920 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 98,710 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 210 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ได้ดาเนินการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การ
เรียนเรียบร้อยแล้ว เหลือเงินจานวน 210 บาท
5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 102,040 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 96,490บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 5,550 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว และได้
ทาหนั งสื อแจ้ งงบประมาณเหลื อจ่ ายให้ ส ถาบั นฯทราบแล้ ว ตามบัน ทึ กข้อความ ที่ วธ๐๘๑๐/๑๓๘๔ ลว ๒๒
ธันวาคม ๒๕๖๓

6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 96,960 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 96,250 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 710 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
7. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 91,710 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 80,000 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 11,710 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
8. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 81,560 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน - บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 81,560 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน อยู่ระหว่างดาเนินการรวบรวมเอกสาร
เนื่องจากวิทยาลัยปิดสถานการณ์โควิด 19
9. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 92,900 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 92,690 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 210 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 132,160 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 131,740 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 420 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑1. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 100,170 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 99,060 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 1,110 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
12. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 60,860 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 48,350 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 12,510 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑3. วิทยาลัยช่างศิลป ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 89,470 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 1,380 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 88,090 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนค่าอุปกรณ์การเรียน เบิกจ่าย 1,380
บาท คืนเงินยืม 88,090 บาท เนื่องจากวิทยาลัยฯ ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้นักเรียนไม่สามารถติดต่อขอรับเงินได้ และจะดาเนินการอีกครั้งเมื่อ
สถานการณ์คลี่คลาย
๑4. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 23,230 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 16,100 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 7,130 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๑5. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 18,400 บาท
- เบิกจ่ายสะสม เป็นเงิน 17,710 บาท
- งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 690 บาท
- ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน จานวนเด็กระดับชั้น ปวช. มีจานวน
ทั้งสิ้น 77 คน ขณะนี้ได้ดาเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ครบทั้ง 77 คน
มติที่ประชุม
๑. รับทราบผลการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนของหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง
2. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จะตรวจสอบยอดเงินคงเหลือค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรี ยนระบบ
GFMIS และจะดาเนินการโอนวงเงินคงเหลือดังกล่าวกลับมายังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อบริหารงบประมาณ
หรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณสาหรับเป็นรายการที่ดาเนินการจัดสรรให้หน่วยงานในกรณีมีความจาเป็น
เร่งด่วนต่อไป
5.4 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิ ชิ ต เพ็ ช รดี กรรมการและเลขานุ ก าร ได้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการติ ด ตามผลการเบิ ก จ่ าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม
2563 โดยฝ่ายติดตามและประเมิน ผล กองนโยบายและแผน ได้กาหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคจาแนกแหล่งที่มาของงบประมาณที่นามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย
1) งบดาเนินงาน
2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่าจัดการ
เรียนการสอน
3) เงินรายได้ร้อยละ 5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก
4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติมโดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ เดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ของทุก
หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้
หน่วย : บาท
งบอุดหนุน
งบอุดหนุน
โครงการ
โครงการสนับสนุน
รายการ
งบดาเนินงาน สนับสนุนการจัด การจัดการศึกษาฯ
เงินรายได้
รวมทั้งสิ้น
การศึกษาฯ
รายการค่าจัด
รายการค่าจัด
การเรียนการสอน
การเรียนการสอน (เพิ่มเติม)
วงเงินที่
4,007,590.00 4,820,195.00 260,697.00
13,459,219.75 22,547,701.75
จัดสรร
วงเงินที่
2,759,538.34 1,909,076.58 260,697.00
2,660,394.66 7,589,706.09
เบิกจ่าย
คงเหลือ
1,248,051.66 2,911,118.42 0
10,798,825.09 14,957,995.66
มติที่ป ระชุม ให้ หน่ วยงานในสั งกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณู ปโภค ให้ ครบจากแหล่ ง
งบประมาณทั้ง 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้

5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามการเบิกจ่ายเงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม
2563 โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย
- ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ ตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ ตุลาคม ถึง เดือน
ธันวาคม 2563 เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบัน
บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ให้ อ นุ มั ติ แ ผนการใช้ จ่ ายเงิน รายได้ ปี 2564 โดยมี ร ายละเอี ย ดผลการเบิ ก จ่ ายเงิน รายได้
ของหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น
20,535,684.86 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
17.82 ของกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น
13,737,405.41 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสี่ร้อยห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
45.20 จากแผนการเบิกใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563
3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2563 ทั้งสิ้น
13,737,405.41 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามสี่ร้อยห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ
11.92 จากกรอบวงเงินรายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ
มติที่ป ระชุม ให้ ทุกหน่ วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน รายได้ให้ เป็น ไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน รายได้
กาหนด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา 20.00 น.

นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน
นายวิชิต เพ็ชรดี

ผู้สรุปการประชุม
ผู้ตรวจสรุปการประชุม

