
 

 
รายงานการประชมุ 

 คณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันบณัฑติพฒันศลิป ์ 
ครัง้ที ่10 / 25๖3 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่2๖ พฤศจิกายน 25๖3 

ณ หอ้งประชมุ 1 ชัน้ 1 อาคารอ านวยการ คณะศลิปศึกษา (ศาลายา) 
ผูม้าประชมุ 
๑. นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ 
    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
2. นายอ านวย นวลอนงค์ 
    รองอธิการบดี 
๓. นายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ 
    รองอธิการบดี 

 ประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 
รองประธานกรรมการ 
 

๔. ผศ.จุลชาติ อรัณยะนาค 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

5. ผศ.ประวีนา เอ่ียมยี่สุ่น 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

๖. สุรัตน์ จงดา  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
๗. นางสาวสาริศา ประทีปช่วง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
8. ผศ.เด่น หวานจริง  กรรมการ 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี   
9. ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ  กรรมการ 
    คณบดีคณะศิลปวิจิตร   
10. ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ  กรรมการ 
      แทนคณบดีคณะศิลปนาฎดุริยางค์   
11. นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม  กรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปศึกษา   
12. นายกิตติ อัตถาผล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลป   
13. นายศิวพงศ์ กั้งสกุล  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช   
14. นายสมภพ เขียวมณี  กรรมการ 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 

  
 



 
 

15. นายลิขิต สุนทรสุข     
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

กรรมการ 
 

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

 กรรมการ 

18. นางพีรานุช รุ่งศร ี             
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
19. นายสาทิต แทนบุญ 
      แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 กรรมการ 
 
กรรมการ 

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

  
กรรมการ 

23. นางสาวศิริลักษณ์ พุ่มก าพล  กรรมการ 
      แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป 
24. นางขวัญใจ พิมพิมล 
      ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

  
กรรมการ 

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

  
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

29. นางสาวจิดาภา  เหมือนชูกิ่งก้าน 
      หวัหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 กรรมการ 
 

30. นายวิชิต เพ็ชรดี 
      หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
31. นายสุริยา เล้าประเสริฐ 
32. นายอดุลย์ เจียวห้วยขาน 

 กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



 
 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมผา่นระบบประชมุทางไกล 
1. นางกษมา  ประสงค์เจริญ   กรรมการ 
    ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 

ผู้ไม่มาประชมุ (ตดิราชการ/ตดิภารกจิ) 

1. ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 
    รองอธิการบดี 

 รองประธานกรรมการ 
 

2. ผศ.ภูร ิวงศ์วิเชียร 
    ผู้ชว่ยอธิการบดี 
3. นางสาวนปภา ชูเกียรต ิ
    หัวหน้าฝ่ายบัญช ี

 กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

4. นายธนพรรธน์ ต่ายค า     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 
1. นางสาวพิชญา ด านิล 
2. นายบัณฑิต เข็มทอง 
3. นายวรวุฒ ิเลิศอุทัย 
4. นายวิสุทธิ์ จุ้ยมา 
5. นายสมชาย  ปฐมฐานะกุล 

  
     คณะศิลปศึกษา 
     คณะศิลปศึกษา 
     คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
     วิทยาลัยนาฏศิลป 
     หน.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ     

เริ่มประชมุเวลา 9.30 น. 

                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ เป็นประธาน       
การประชุมและกล่าวเปิดประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

                   1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                    นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการได้แจ้งเรื่องที่ประธาน
แจ้งทีป่ระชุมทราบ ดังนี้ 
  1. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดนโยบายการก่อสร้างอาคารหอประชุมขนาดใหญ่
ส าหรับใช้รองรับการจัดการศึกษา การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และรองรับกิจกรรมส าคัญต่างๆ ที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์มีความจ าเป็นต้องใช้หอประชุมขนาดใหญ่ในการจัดกิจกรรม โดยก าหนดจั ดท าค าของบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการจัดท าค าของบประมาณอาคารหอประชุม ดังกล่าว 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงก าหนดใช้ชื่อ “อาคารนิทรรศวิศิษฏ์ศิลป์”   
  2. ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เตรียมการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะวิชา
และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้
มอบหมายนายจิรพจน์ จึงบรรเจิดศักดิ์ รองอธิการบดี เตรียมการจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การด าเนินงานของผู้บริหาร โดยที่คณะกรรมการมีองค์ประกอบ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเสนอสภาสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ แต่งตั้งกรรมการฯ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ผู้บริหารของหน่วยงานเตรียมท า SAR ผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานต่อไป  

                    มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

                   1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 

                     นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอเรื่องท่ีเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
    1.2.1 แจง้ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการก ากับ ตดิตาม เร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณ 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามเร่งรัด     
การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์     
และเหมาะสมกับภารกิจในการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมี
องค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการก ากับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ดังนี้ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการ รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์       
นายอ านวย นวลอนงค์ เป็นรองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการประกอบด้วยรองอธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ทุกท่าน ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณบดีทุกคณะวิชาผู้อ านวยการวิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนผู้อ านวยการกองกลาง หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายแผน
และงบประมาณ โดยมีหัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ท าหน้าที่คณะกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่
ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการทั้งนี้คณะกรรมการฯมีอ านาจหน้าที่ 
ประสาน เร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและแนวทางการบริหารงบประมาณของแต่ละปีงบประมาณ ตลอดจนติดตาม
ปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รวมทั้ง
รายงานผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้กระทรวงวัฒนธรรม      
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
     มติที่ประชุม รับทราบ 

                    ๑.๒.๒ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
                    ด้วยกระทรวงการคลัง ได้เสนอมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ และมอบหมายให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตาม
มาตรการฯ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563โดยสาระส าคัญ 
ของมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประกอบด้วย 
  1. การก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 เห็น
ควรให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ทั้งรายจ่ายประจ าและ
รายจ่ายลงทุน โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
     ไตรมาสที่ 1 ภาพรวม ร้อยละ 32 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 36 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 20 
     ไตรมาสที่ 2 ภาพรวม ร้อยละ 54 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 57 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 45 
     ไตรมาสที่ 3 ภาพรวม ร้อยละ 77 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 80 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 65 
  ไตรมาสที่ 4 ภาพรวม ร้อยละ 100 รายจ่ายประจ า ร้อยละ 100 รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 
              ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ก าหนดไว้ แต่ต่ ากว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้างต้น ให้ถือว่าด าเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามไตรมาสนั้นแล้ว 
  2. การเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2564 (Front Load) โดยก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 



 
 

ประชุมสัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ 1 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โดยให้พิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเมืองท่องเทียวภายในประเทศโดยเฉพาะเมืองรองเป็น
ล าดับแรก    ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ในการ
ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นส าคัญ 

                    มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุ  
      นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับ 
ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖3 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
ครั้งที่ 9 / 2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอ านวยการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(วังหน้า) เสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๕.๑ ติดตามความคืบหน้าเงินกัน
เหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก้ไข เป็นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามการด าเนินงานตามมติที่ประชุม 

 -  ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.1 สรปุผลการเบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ขอ้มลูจากระบบ 
GFMIS ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563) 

นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งสรุปภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2563 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังนี้ 

1. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม  ทั้งสิ้น 133,622,600 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสาม
ล้านหกแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.12 ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯที่ก าหนด
ไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 คิดเป็น ร้อยละ 21.88 โดยมีวงเงินที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 288,799,704 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพัน
เจ็ดร้อยสี่บาทถ้วน) 

2. มีผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ า ทั้งสิ้น 102,900,500 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านเก้าแสน
ห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 12.37 ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36  
คิ ด เ ป็ น  ร้ อ ย ล ะ  2 3 . 6 3  โ ด ย มี ว ง เ งิ น ที่ ต้ อ ง เ บิ ก จ่ า ย เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 196,605,500 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านหกแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

3. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ทั้งสิ้น 30,722,100 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.29 ต่ ากว่า เป้าหมายตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว้ในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 คิด
เ ป็ น  ร้ อ ย ล ะ  1 3 . 7 1  โ ด ย มี ว ง เ งิ น ที่ ต้ อ ง เ บิ ก จ่ า ย เ พิ่ ม ขึ้ น ใ ห้ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ก า ห น ด ไ ว้ 
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เป็นเงิน 66,899,600 บาท (หกสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

ทั้งนี้ผลการเบิกจ่ายในข้อ 1 ถึงข้อ 3 เป็นยอดเบิกจ่ายสุทธิ ไม่รวมวงเงินที่จัดท าใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 



 
 

 

ระเบยีบวาระที ่5 เรื่องพจิารณา 
 5.1 การจดัท าแบบรปูรายการปรับภมูทิัศน์พืน้ทีส่นามบริเวณหนา้สงัคตีศาลา 
  ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมา ณ  
พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดงการแจ้ง 
ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จะต้องมีชั่วโมงการแสดงตามเกณฑ์ในหลักสูตร  
จึงใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี นั้น เพ่ือให้เวทีกลางแจ้ง มีความสมบูรณ์ พร้อมส าหรับจัดแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เห็นสมควรพิจารณาด าเนินการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณ
หน้าสังคีตศาลา โดยให้ก าหนดแบบรูปรายการที่มีมาตรฐานและปริมาณงาน ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ออกแบบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยในที่ประชุมหน่วยงานใน
สังกัดทุกแห่งได้ร่วมอภิปรายเรื่องการก าหนดแบบรูปรายการการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลา 
ในรายละเอียดของการก าหนดแบบรูปรายการ ทั้งสภาพพ้ืนที่ตั้งของเวที ในหน่วยงานแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน  
ปัญหาการระบายน้ า ปัญหาความร้อน ฯลฯ  
 มติที่ประชุม ผลสรุปจากอภิปรายการจัดท าแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สนามหน้า
บริเวณสังคีตศาลา ก าหนดแนวทางการจัดท าแบบรูปรายการปรับภูมิทัศน์พื้นที่สนามบริเวณหน้าสังคีตศาลาดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่มีพ้ืนที่สนามหน้าสังคีตศาลาเป็นพ้ืนดิน ให้พิจารณาปูพ้ืนสนามหญ้าจริง พร้อม
ทั้งจัดท าระบบระบายน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง และปรับภูมิทัศน์โดยรอบพ้ืนที ่
 2. หน่วยงานที่มีพ้ืนที่สนามหน้าสังคีตศาลาเป็นพื้นคอนกรีต ให้พิจารณาใช้หญ้าเทียมแบบที่
สามารถม้วนเก็บได้ปูพื้นแทนการใช้สนามหญ้าจริง รวมทั้งพิจารณาจัดหาที่นั่งชมการแสดงแบบที่เคลื่อนย้ายได้ 
 5.2 การก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลาของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 
 ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ส าหรับเป็นค่าก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ให้วิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทุกแห่ง 
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดแสดงของนักเรียน นักศึกษา โดยมีจะมีการจัดแสดงต่างๆ เป็นการแสดงการแจ้ง 
ประกอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 จะต้องมีชั่วโมงการแสดงตามเกณฑ์ในหลักสูตร จึง
ใช้เวทีนี้ในการจัดการแสดงเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา ในด้านนาฏศิลป์ 
ดนตรี นั้น โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ก าหนดให้ช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีการด าเนินกิจกรรมจัดการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีสังคีตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัด ดังนั้น เพ่ือให้เวทีสังคีตศาลาของ
หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีชื่อที่เหมาะสม ส าหรับใช้จัดกิจกรรม ที่ประชุมจึงพิจารณาก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา
ของวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่ง 

 มติที่ประชุม  
 1. ที่ประชุมพิจารณาก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา ของวิทยาลัยนาฏศิลปในสังกัดทุกแห่ง ดังนี้
 (1) วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ใช้ชื่อ “สังคีตภิรมย์” 
 (2) วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ใช้เชื่อ “นฤตยาลัย” 
 (3) วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ใช้ชื่อ “สังคีตศาลานาตยวิจิตร” 
 (4) วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ใช้ชื่อ “บูรพาภิรมย์” 
 (5) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ใช้ชื่อ “ลานศิลป์ถิ่นทักษิณา” 
 (6) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อ “ลานยางทอง” 
 (7) วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ใช้ชื่อ “สังคตีศาลากาฬสินธุ์” 
 (8) วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ใช้ชื่อ “ลานลีลาวด”ี 



 
 

 (๙) วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ใช้ชื่อ “บ าเทิงธรณีศาลา” 
 (10) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ใช้ชื่อ “สุรนารีรังสรรค์ สังคีตศาลา” 
 (11) วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ใช้ชื่อ “ลานมักเหล้น มักหัว” 
 (12) วิทยาลัยนาฏศิลป ใช้ชื่อ “ลานสังคีตศาลายา” 
 2. ให้วิทยาลัยนาฏศิลปทุกแห่งด าเนินการจัดท าประชาพิจารณ์ชื่อเวที เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนดชื่อเวทีสังคีตศาลา  

  5.3 ติดตามความตดิตามความคืบหน้าเงนิกนัเหลื่อมปีประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563  
(ข้อมลูจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563) 
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามผลการเบิกจ่ายเงินกัน 
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ส านกังานอธกิารบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน 3 รายการ ดังนี้   
  1. จอแอลอีดีฉายภาพ ขนาด 4X9 เมตร พร้อมระบบเสียง จ านวน 1 ชุด ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  2. ระบบแสงไฟเวทีแบบโคม LED และเครื่องควบคุมแสง จ านวน ๑ ชุด ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
พิจารณาวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ (กรมบัญชีกลาง) 
  3. ปรับปรุงห้องท างานกลุ่มศิลปวัฒนธรรม อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ชั้น 11 สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จ านวน 1 งาน ขณะนี้ส่งมอบพ้ืนที่เมื่อ 29 กันยายน ๒๕63 แล้วอยู่ระหว่างด าเนินงานตามสัญญา 
  2. คณะศลิปศึกษา  
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 2 รายการ ดังนี้   
  1. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จ านวน 1 คัน ขณะนี้ก าหนดเข้าตรวจการด าเนินงาน 
ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
  2. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ งาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารเพื่อ
อนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
  3. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 
  ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน 1 รายการ ดังนี้   
  1. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าใหญ ่จ านวน 1 งาน ขณะนี้ด าเนินการตรวจรับงานแล้ว 
  4. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
  นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 
  ๑. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จ านวน 5 รายการ ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบ
ครุภัณฑ์ภายในก าหนด วิทยาลัยด าเนินการบอกเลิกสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน 
  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 คาดว่าจะส่งมอบได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563  
   
 
 



 
 

  5. วทิยาลยันาฏศลิปนครศรธีรรมราช 
  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนแจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามรูปแบบรายกรที่ปรับปรุงซี่งเป็นงานงวดที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นการ
ปรับปรุงห้องประชุมเดิมและต่อเติมอาคารเพ่ิมเติม เมื่อผู้รับจ้างเข้าด าเนินการไม่สามารถด าเนินการตามรูปแบบได้
เนื่องจากพ้ืนที่จริงกับรูปแบบไม่ตรงกัน และมีฐานรากของอาคารเดิมอยู่ด้วยจึงท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ ซึ่งเนื้องานดังกล่ าวอยู่ในงวดงานที่ 1 ขณะได้รับรูปแบบรายการที่ปรับเปลี่ยน เรียบร้อยแล้ว 
และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 แต่
เนื่องจากรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้รับมาตอนใกล้จะหมดสัญญาแล้ว คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถพิจารณาขยาย
เวลาให้ได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณากรณีลดหรืองดค่าปรับต่อไป โดยขณะนี้ได้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งผู้รับ
จ้างให้เร่งด าเนินงาน 
  2. ปรับปรุงอาคารเรียน 1 เพ่ือเป็นห้องเก็บพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการตามสัญญางวดที่ 1 เนื่องจากฐานรากไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยจุดของฐาน
รากอยู่ตรงบ่อเกรอะ จ านวน 2 จุด จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการตาม
รูปแบบที่ปรับเปลี่ยน สัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 กันยายน 2563 และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ขยายเวลาในการ
ด าเนินการก่อสร้างให้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเวลา 78 วัน 
  3. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอน 
ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ สัญญาสิ้นสุดแล้วตั้งแต่วันที่  15 สิงหาคม 2563  
แต่คณะกรรมการฯ มีมติให้ขยายเวลาให้จนถึงวันที่ 9 กันยาน 2563 ขณะนี้ผู้รับจ้างก าลังด าเนินการ และวิทยาลัย
ฯ ได้สิทธิ์การเรียกค่าปรับ 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิต จ านวน 1 วง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหารสัญญา และรอ
การส่งมอบตามก าหนด 
  2. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 1 เวที ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนบริหาร
สัญญา และรอการส่งมอบงานงวดที่ 3  
  7. วทิยาลยันาฏศลิปสโุขทยั 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย รายการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องแต่งกายโขนละคร เครื่อง
ดนตรี วัสดุอุปกรณ์ประกอบการแสดง วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง เนื่องจากผู้รับจ้างได้ด าเนินการ
ตอกเสาเข็มเยื้องหนีศูนย์ท าให้วิศวกรผู้ก าหนดแบบรูปรายการและผู้ตรวจการจ้างเกรงว่าจะรับน้ าหนักตัวอาคาร
ไม่ได้ดีเท่าที่ควร ท าให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการปรับแก้โดยการตอกเสาเข็มเพ่ิมบริเวณใต้คานที่มีการเยื้องหนีศูนย์ของ
เสาเข็ม โดยขณะนี้ผู้รับจ้างด าเนินการแล้วเสร็จ และสามารถด าเนินการตามรายละเอียดงานงวดที่ 1 ก าหนดได้ 
โดยคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายในกลางเดือน ธันวาคม 2563  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน 19 รายการ ดังนี้ 
  1. รายการครุภัณฑ์อ่ืนๆ เครื่องแต่งกายโขน – ละคร จ านวน 16 รายการ ขณะนี้คณะกรรมกา
ตรวจรับครุภัณฑ์เรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย 



 
 

  2. ก่อสร้างอาคารชุด (บ้านพักครู) ขนาด 12 ยูนิต วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์  จ านวน 1 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการงวดที่ 3 ตีแบบเทคานชั้น 3 อาคารบ้านพักครู 12 ยูนิต 
  3. ซ่อมแซมปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการเบิกจ่ายงวดที่ 2  
   4. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงานงวดที่ 1 
เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินงานงวดที่ 2  
  9. วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบรุี 
  นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 1 เวที ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 –  2 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 3 ผู้รับจ้างแจ้งว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 
30 ตุลาคม 2563 
  2. ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าโรงอาหาร จ านวน 1 งาน ขณะนี้เบิกจ่ายงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว            
อยู่ระหว่างปฏิบัติงานในงวดงานที่ 2 คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที ่2 ได้ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
  1. ราชรถพร้อมธงยักษ์ ธงลิง จ านวน 2 คัน ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานในเดือนพฤศจิกายน 2563 
  2. ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน 1 หลัง ขณะนี้ผู้รับจ้างแจ้งขอ
ปรับแก้ไขงานงวดที่ 10 เนื่องจากไม่สามารถรอแบบแก้ไขงานตกแต่งภายในห้องประชุมชั้น 2 ได้  จึงขอปรับแก้
งวดงานเพื่อใหส้ามารถส่งมอบงานงวดถัดไปได้ คืองานงวดที่ 10 คาดว่าจะส่งมอบงาน ช่วงเดือนธันวาคม 2563 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 รายการ ได้แก่ รายการก่อสร้าง
อาคารบ้านพักพร้อมโรงจอดรถ จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามก าหนดเนื่องจากมี
พายุฝน ท าให้ก่อสร้างไม่ได้ตามก าหนดระยะเวลา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 
  12. วิทยาลัยช่างศิลป 
  นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงิน
กันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1. หุ่นประติมากรรมรูปบุคคลครึ่งตัว จ านวน 8 หุ่น บริษัทผู้รับจ้างส่งเอกสารการส่งมอบครุภัณฑ์ 
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทางวิทยาลัยฯ จึงด าเนินการแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ และคณะกรรมการได้
ด าเนินการตรวจรับแล้วแจ้งว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวช ารุดต้องส่งคืนบริษัทเพ่ือด าเนินการแก้ไขต่อไป วิทยาลัยจึงส่ง
หนังสือแจ้งบริษัท เรื่องครุภัณฑ์ช ารุด ให้ด าเนินการแก้ไขเมื่อวันที่ 18 กันยาน 2563 ต่อมาวิทยาลัยฯได้รับ
เอกสารจากบริษัท เรื่องขอชี้แจงเรื่องการแก้ไขชิ้นงาน วิทยาลัยฯ จึงเชิญคณะกรรมการประชุม 24 กันยายน 
2563 เพ่ือด าเนินการแจ้งบริษัทฯ แก้ไขชิ้นงานวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
  2. ปรับปรุงห้องเรียนอาคารพ้ืนฐานศิลปะ วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  3. ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัยฯ ได้
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับและเร่งรัดงานปรับปรุง วันที่ 9 ตุลาคม 2563 



 
 

  4. ปรับปรุงทางเดินและสิ่งปกคลุมทางเดิน วิทยาลัยช่างศิลป จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้วิทยาลัย
ด าเนินการแจ้งเรียกค่าปรับวันที่ 13 สิงหาคม 2563  และแจ้งเร่งรัดงานปรับปรุงฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
จากนั้นบริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึง งวดที่ 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยได้แจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
  13. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อม
ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลป รายการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัย
ช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 4 ภายในวันที่ 
5 ธันวาคม 2563  
  14. วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงรายการเบิกจ่ายเงินกัน
เหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน 1 แห่ง ขณะนี้
เบิกจ่ายแล้ว งวดที่ 1 เนื่องจากปริมาณงานงวดที่ 1 มีปัญหาโครงสร้างหลังคาไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการ 
คณะกรรมการตรวจรับและวิศวกรพิจารณาให้ผู้รับจ้างท า Shop Drawing ส่งให้วิศวกรตรวจสอบก่อนแก้ไข จึงท า
ให้ส่งผลกระทบในการส่งมอบงานงวดที่ 2 ล่าช้า และคาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
และส่งมอบงวดที่ 3 ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 
  มติที่ประชุม 
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดผู้รับจ้างให้ด าเนินการให้เป็นไปตามงวดงานที่ก าหนดในสัญญา 
และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานให้เรียบร้อย 
  2. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 

 5.4 ติดตามความกา้วหนา้ในการเตรยีมการจดัซื้อจดัจา้งงบลงทนุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ข้อมลูการเบิกจา่ยจากระบบ GFMIS ณ วนัที ่23 พฤศจิกายน 2563)  
 5.4.1 ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเพ่ือให้การ
บริหารงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือให้หน่วยงานสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
                       ก. รายการครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS 
    1. ส านักงานอธกิารบดี 
    นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้   

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๑ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการ
จัดท าสัญญา ๑รายการ 

 



 
 

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๔ รายการ อยู่ในขั้นตอนการท าประกาศเชิญชวน ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศ
ผู้ชนะเสนอราคา ๑ รายการ และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ๑๙ รายการ 

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

  - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ๓ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับ
จ้างให้เข้ามาเสนอราคา ๑๘ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติสั่งซื้อ ๘ รายการ 
   -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๓ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดท า
รายละเอียดขอบเขตของงาน ๗ รายการ อยู่ในขั้นตอนการท าประกาศเชิญชวน ๑๐ รายการ อยู่ในขั้นตอน
ประกาศท ารายงานขอซื้อขอจ้าง ๕ รายการ และอยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑ รายการ 
  3. คณะศลิปนาฏดรุยิางค์ 
 ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 

   - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับ
จ้างให้เข้ามาเสนอราคา ๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนการท าสัญญา ๑๑ รายการ 
   - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๔๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๔๐ รายการ  
  4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ
คณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 

 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนท ารายงานขอซื้อขอ
จ้าง ๑ รายการ และท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างจองเลข PO ในระบบ GFMIS ๕ รายการ 
   - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๒ รายการ  
 5. วิทยาลัยนาฏศิลป 
 นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของ 
วิทยาลัยนาฏศิลป  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 14 รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท า
สัญญา และรอลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๖๒ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๑๖ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ๑ รายการ
อยู่ระหว่างเสนอราคาในระบบ ๑๒ รายการ อยู่ระหว่างการพิจาณาผลเสนอราคา ๓๑ รายการ และประกาศผล
ผู้ชนะแล้ว ๒ รายการ 
 



 
 

  6. วิทยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 1๑ รายการ โดยทุกรายการลงนามในสัญญาแล้ว 
อยู่ระหว่างจองเงินในระบบ GFMIS 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๖ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) และประกาศเชิญชวน ๑ รายการ อยู่ระหว่างจัดท า
เอกสารประกาศเชิญชวนใหม่ (วิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน) ๑๙ รายการ เนื่องจากมีผู้เสนอราคา
เพียงรายเดียวคณะกรรมการพิจารณาผลเสนอประกาศเชิญชวนใหม่ อยู่ในข้ันตอนแจ้งผู้รับจ้างลงนามในสัญญา 
๕ รายการ และประกาศผลผู้ชนะแล้ว ๑ รายการ 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 นายศิวพงศ์ กั้งสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ดังนี้  
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๓๒ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอน
ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR)  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
 นายสมภพ เขียวมณี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท า
รายการขอซื้อขอจ้าง 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๓๙ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนก าหนด
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) ๓ รายการ อยู่ในขั้นตอนเสนอ
ราคาในระบบ ๒๓ รายการ และอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลเสนอราคา ๑๓ รายการ 
   9. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
 นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้  
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๘ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการ
จัดหาผู้รับจ้าง 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๖๘ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนจัดท า
ร่างประกาศเชิญชวน 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 



 
 

 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๖ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนรอลงใน
นามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๔๘ รายการ อยู่ในขั้นตอนวิจารณ์ TOR 
                     ๒                                       ๔๖ รายการ โดยครุภัณฑ์ดนตรี ท า
ประกาศเชิญชวน วันที่ ๖ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คาดว่าจะเสนอราคาในระบบ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
และจะด าเนินการพิจารณาราคาและรายงานผลเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ –  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๐ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท า
สัญญาและรอลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๕๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนจัดท า
ร่างประกาศเชิญชวน 
 12. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๕๔ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอ
ความเห็นชอบใน TOR 
  13. วทิยาลยันาฏศลิปจนัทบรุี 
 นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๓ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนการท า
สัญญาและรอลงนามในสัญญา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๘๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบใน TOR ๒ รายการ อยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๖๙ รายการ และอยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและรอ
ลงนามในสัญญา ๑๐ รายการ 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินในระบบ 
GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนติดต่อผู้รับจ้าง
ให้มาเสนอราคา ๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ๑๑ รายการ อยู่ในขั้นตอนประกาศผลผู้ชนะใน
การเสนอราคา ๖ รายการ และอยู่ในขั้นตอนรอลงนามในสัญญา  ๑๓ รายการ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๒๑ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนท าร่าง
ประกาศเชิญชวน 
 
 
 



 
 

 15. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๙ รายก๑าร โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอน
ก าหนดคณะกรรมการก าหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ (TOR) 
   16. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยังไม่ได้จองเงินใน
ระบบ GFMIS ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
 -  จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๓ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบใน TOR  
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑๐ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขอความ
เห็นชอบใน TOR ๘ รายการ และอยู่ในขั้นตอนเสนอราคาในระบบ ๒ รายการ ในช่วงวันที่ ๑๖ –  ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
  17. วิทยาลัยช่างศิลป 
 นางศิราภรณ์ จินดาพรประเสริฐ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลป ได้ชี้แจงได้ชี้แจง
ความก้าวหน้าในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่ยัง
ไม่ได้จองเงินในระบบ GFMIS ของวิทยาลัยช่างศิลป ดังนี้ 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๑๑ รายการ โดยทุกรายการอยู่ในขั้นตอนติดต่อ
ให้ผู้รับจ้างเข้ามาเสนอราคา 
 - จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E –  Bidding จ านวน ๑ รายการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข. รายการครุภัณฑ์ที่จองเงินในระบบ GFMIS เรียบร้อยแล้ว  
  1. ส านกังานอธกิารบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลางได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑๔ 
รายการ ได้แก่ครุภัณฑ์ส านักงาน ทุกรายการอยู่ระหว่าง รอส่งมอบครุภัณฑ์ 
 2. คณะศิลปศึกษา  
 นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณะศิลปศึกษาได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปศึกษา จ านวน 3 รายการ ได้แก่
ครุภัณฑ์ดนตรี โดยอยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ ๒ รายการ และจองเลข PO ในระบบ GFMIS แล้ว ๑ รายการ  
   3. คณะศลิปวจิติร 
 ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะศิลปวิจิตร จ านวน ๓๔ รายการ 
ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์โรงงาน โดยจองเลข PO ในระบบ GFMIS แล้ว ๒๘ รายการ และอยู่
ระหว่างส่งเบิกจ่าย ๖ รายการ 
 ๕. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
 นางกษมา ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
จ านวน ๕ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยเบิกจ่ายแล้วทุกรายการ 
 



 
 

  ๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน ๒ 
รายการ ได้แก่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อยู่ใน
ขั้นตอนส่งมอบครุภัณฑ ์
  ๗. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
 นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
จ านวน ๑๘ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์กีฬาอยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและรอลงนามในสัญญา และครุภัณฑ์
ดนตรีอยู่ในขั้นตอนการส่งมอบครุภัณฑ์ 
 ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน ๒๘ 
รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ส านักงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ
ส่งมอบครุภัณฑ ์
   ๙. วิทยาลยันาฏศลิปพทัลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๗ 
รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน ขณะนี้รองส่งมอบครุภัณฑ์ 
 1๐. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
 นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
สุพรรณบุรี จ านวน 1๓ รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
เครื่องแต่งกายโขน –  ละคร ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนท าสัญญาและรอลงนามในสัญญาทุกรายการ 
   1๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
 นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้า
ในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา จ านวน 1๗ รายการ ครุภัณฑ์ดนตรี ขณะนี้รองส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนดทุกรายการ 
  1๒. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑๗ 
รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์
การศึกษา และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนด ทุกรายการ 
  14. วทิยาลยัชา่งศลิปนครศรธีรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนรายการครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
จ านวน ๙ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์การศึกษา และครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ตามก าหนด ๖ รายการ และอยู่ระหว่างจัดท าร่างสัญญา ๓ 
รายการ 
 
  



 
 

 มติที่ประชุม 
 1. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงให้
เสร็จสิ้นถึงขั้นตอนอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ทุกรายการ 
 2. ให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งเมื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้เร่งจองเลข PO ใน
ระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นก่อนเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 
 5.4.2 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดหาแบบรูปรายการและประมาณราคารายการคา่ทีด่นิ
และสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
  นายวิชิต เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงกระบวนการติดตามความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้หน่วยงาน
สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอให้หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบน าเสนอความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการและประมาณราคาต่อที่ประชุมตามล าดับ ดังนี้  
  1. ส านักงานอธิการบดี 
  นายภัทรชัย พ่วงแผน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 1,242,400 
บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาฯ 
  2. คณะศิลปศึกษา 
  นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม คณบดีคณะศิลปศึกษา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปศึกษา ดังนี้ 
  -  ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน  คณะศิลปศึกษา จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณราคา ความคืบหน้าประมาณร้อยละ ๖๐ 
  3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
  ผศ.นพคุณ สุดประเสริฐ แทนคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงพร้อมครุภัณฑ์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ งบประมาณ 3,700,000 บาท 
(สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรออธิบดีลงนาม 
  - ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 การประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ ๗0 
   

4. คณะศิลปวิจิตร 
  ผศ.ชยากร เรืองจ ารูญ คณบดีคณะศิลปวิจิตร ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบรายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะศิลปวิจิตร ดังนี้ 
  - ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และ เครื่องเคลือบดินเผา 
อาคาร 7 ขั้น คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 17,700,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  



 
 

ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 50 ออกแบบ
วิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50  
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือท าฐานประติมากรรม คณะศิลปวิจิตร จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
407,800 บาท (สี่แสนเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๕. วิทยาลัยนาฏศิลป 
  นายกิตติ อัตถาผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหารูปแบบ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งกอ่สร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป ดังนี้ 
  - ปรับปรุงอาคารกีฬาในร่ม วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 9,500,000 บาท (เก้า
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  -  ปรับปรุงอาคารดนตรีศิลปสากล วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 9,763,000 
บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  -  ปรับปรุงอาคารนาฏศิลป์ไทย ชั้น 7 วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
7,342,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม 
กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 70 
  - ปรับปรุงอาคารสารสนเทศชั้น 3 และชั้น 5 วิทยาลัยนาฏศิลป จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการเสนอราคาในระบบ 
  6. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
  นายศิวพงศ์ ก้ังสกุล ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 76 , 000 ,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 90 
  -  ปรับปรุงห้องสมุด วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับรูปแบบรายการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าราคาท้องถิ่น ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๗0 
  7. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 
  นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างรั้วด้านหน้าและด้านข้างฝั่งทิศตะวันตก วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จ านวน ๑ แห่ง 
งบประมาณ 2,567,000 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญา 
คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖  
  8. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 
  นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จ านวน 1 หลัง งบประมาณ  
76, 000,000บาท (เจ็ดสิบหกล้านบาท) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบสถาปัตยกรรม 
ความคืบหน้า ร้อยละ ๙๕ ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 9๕ และออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ความ
คืบหน้า ร้อยละ 100 และด าเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 100 การด าเนินการประมาณราคา 
ความคืบหน้า ร้อยละ ๘0 คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาได้ในเดือน ธันวาคม 2563 



 
 

  9. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 
  นายจ าเริญ แก้วเพ็งกรอ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  - ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 70,000,000บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) ขณะนี้รูปแบบรายการและประมาณราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
รออธิบดีลงนาม 
  10. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
  นายลิขิต สุนทรสุข ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ดังนี้ 
  - ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 
69,300,000 บาท (หกสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรูปแบบรายการ โดยออกแบบ
สถาปัตยกรรม ความคืบหน้า ร้อยละ 80 ออกแบบวิศวกรรมโยธา ความคืบหน้า ร้อยละ 80 และออกแบบ
วิศวกรรมไฟฟ้า ความคืบหน้า ร้อยละ 50 และด าเนินการเขียนแบบก่อสร้าง ความคืบหน้า ร้อยละ 50 การด าเนินการ
ประมาณราคา ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะด าเนินการประกวดราคาได้ในเดือน พฤศจิกายน 2563 
  11. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
  นายสาทิต แทนบุญ แทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ดังนี้ 
  -  ก่อสร้างทางเดินเท้าและโรงจอดรถนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรด้านหลังอาคารเรียน 1 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนวิจารณ์ TOR และร่างประกาศเชิญชวน 
  -  ปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านหน้าวิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี จ านวน 1 แห่ง งบประมาณ 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างท าสัญญา / รอลงนามในสัญญา 
  12. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 
  นางกัลยาณี ยังสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ดังนี้ 
  - ตกแต่งอาคารวิทยบริการและครุภัณฑ์ประกอบ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,780,000 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้ได้รับแบบรูปรายการและประมาณราคา 
จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดท าราคากลางท้องถิ่นโดยส านักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพัทลุง 
  -  ก่อสร้างอาคารเรียนพ้ืนบ้าน (เรินโนรา หนังลุง) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,850,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
จัดท าประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม  
  13.วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  นางสิริลักษณ์ ดุริยประณีต ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝึกปฏิบัตินาฏศิลป์ ดนตรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
    -  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการ
ราคา จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 



 
 

  -  ปรับปรุงซ่อมแซมรั้ววิทยาลัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคา  
จากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 60 
  14. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 
  นายพงศกร ทิพยะสุขศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ชี้แจงความก้าวหน้าใน
การจัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลป
นครราชสีมา ดังนี้ 
  - ปรับปรุงหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 6,500,000 
บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ขณะนี้รูปแบบรายการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดท าประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ ๙0 
  15. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 
  นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการจัดหา
รูปแบบรายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ดังนี้ 
  -  ปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0 
  -  ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  จ านวน ๑ หลัง งบประมาณ 
3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความ
คืบหน้า ร้อยละ ๘0 
  16. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช 
  นางอารีย์ สีลาพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงความก้าวหน้าในการ
จัดหารูปแบบรายการค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ ของวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ดังนี้ 
  - ปรับปรุงและต่อเติมอาคารประติมากรรม วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช จ านวน ๑ หลัง 
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจากส านัก
สถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 
  - ปรับปรุงป้อมยามและต่อเติมห้องจ าหน่ายผลงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) อยู่ระหว่างประมาณการราคาจาก
ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ความคืบหน้า ร้อยละ 50 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2563 
  มติที่ประชุม  
  1. มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เร่งติดตามการจัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาจากส านักสถาปัตยกรรม กรม
ศิลปากร หรือหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้จัดท ารูปแบบรายการและประมาณราคาให้เสร็จสิ้น พร้อมจัดซื้อจัดจ้างได้โดยเร็ว 
  2. รายการสิ่งก่อสร้างที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เมื่อได้รับผู้รับจ้างแล้ว ให้หน่วยงาน
ก ากับดูแลให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามงวดงานที่ก าหนด และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานตามสัญญา  
  ๓. หน่วยงานใดหากเกิดข้อปัญหาในการด าเนินการ ให้เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน
ผลให้สถาบันฯรับทราบ ต่อไป 
 
 
 
   



 
 

    5.5 ติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 นายวิชิต  เพ็ชรดี กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เดือนตุลาคม 2563 โดยฝ่ายติดตาม
และประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้ก าหนดรูปแบบการติดตามผลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคจ าแนก
แหล่งที่มาของงบประมาณท่ีน ามาใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย  
  1) งบด าเนินงาน   
  2) งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฯ รายการค่า
จัดการเรียนการสอน 
  3) เงินรายได้ร้อยละ5 ของวงเงินที่สภาสถาบันอนุมัติและร้อยละ 20 จากรายรับค่าหอพัก  
  4) วงเงินเหลือจ่ายที่สถาบันฯจัดสรรเพิ่มเติม  

      โดยให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งรายงานผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ทุกสิ้นเดือน โดยผลการ
เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังนี้ 

                หน่วย : บาท 

รายการ  งบด าเนนิงาน 

งบอดุหนนุ 
โครงการสนบัสนนุ

การ 
จดัการศกึษาฯ 
รายการคา่จดั 

การเรยีนการสอน 

งบอดุหนนุ 
โครงการสนบัสนนุ

การ 
จดัการศกึษาฯ 
รายการคา่จดั 

การเรยีนการสอน 

เงนิรายได ้ รวมทัง้สิน้ 

วงเงนิที่
จดัสรร 

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

วงเงนิที่
เบกิจา่ย 

1,505,526.64 245,216.45 260,696.51 1,055,669.86 3,067,109.46 

คงเหลอื 2,502,063.36 4,809,273.55 0.49 12,782,655.14 20,093,992.54 

        มติที่ประชุม ให้หน่วยงานในสังกัดเร่งเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ให้ครบจากแหล่ง
งบประมาณท้ัง 3 แหล่งงบประมาณ ได้แก่ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และเงินรายได้ 
 

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

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ณ 31 ตุลาคม 2563  
โดยแสดง ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด ฯ ประกอบด้วย    

 - ความสามารถในการหารายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายรับจริงสะสมตั้งแต่ ณ 31 ตุลาคม 
2563 เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ    

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ 31 ตุลาคม 2563  
เปรียบเทียบกับ กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ท่ีสภาสถาบันฯ อนุมัติ     

- การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยแสดงข้อมูลยอดรายจ่ายจริงสะสม ณ 31 ตุลาคม 2563  
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานเสนอต่ออธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้



 
 

อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ปี 2563 โดยมีรายละเอียดผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ของหน่วยงานในสังกัด 
ประกอบด้วย 

 1. สามารถจัดเก็บงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น 2,693,823.31 บาท 
(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของกรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น 2,613,345.92 บาท 
(สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 29.72 จากแผนการเบิก
ใช้จ่ายเงินรายได้ในภาพรวม ช่วงเดือน ตุลาคม 2563 

3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งสิ้น 2,613,345.92 บาท 
(สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 2.09 จากกรอบวงเงิน
รายได้ที่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 

มติที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินรายได้ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินรายได้
ก าหนด 
  
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)    
   

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


