
 

ผูป้ระสาน
 งบประมาณที่

ได้รับ
 จํานวนเงิน
ในสัญญา

 งบประมาณ
คงเหลือ

แหล่งเงิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) (บาท) (บาท)
รวมทั้งสิ้น 80,117,769     73,822,426  332,743      
ค่าใช้จ่ายลงทุน 68,327,800     62,043,657  321,543      

ครุภัณฑ์ 41,585,000     40,300,857  321,543      

 / 12,975,000      4,080,000    135,000      งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 / 5,190,000    งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 / 3,570,000    งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

2 ชุดสันทนาการทางการศึกษาแก่นักศึกษา  / 200,000          198,699      1,301         งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

3 เปียโนไฟฟ้า  / 380,000          380,000      -               งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

4 คีย์บอร์ดไฟฟ้า  / 125,000          125,000      -               งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

5 เครื่องดนตรวีิโอลา  / 470,000          459,000      11,000        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

6 เครื่องดนตรีเชลโล  / 450,000          445,000      5,000         งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

7 เครื่องดนตรีดับเบิลเบส  / 450,000          450,000      -               งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

8 ชุดเพื่อการฝึกซ้อมดนตรีสําหรับนักศึกษา  / 325,000          317,000      8,000         งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

9 ชุดอุปกรณ์สําหรับห้องพยาบาล  / 58,000           57,245        755           งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

10 ระบบรักษาความปลอดภัย อาคารอํานวยการสถาบัน  / 720,000          705,000      15,000        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

11
ระบบเครือข่ายอาคารศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการ และอาคาร

เก็บเครื่องดนตรี
 / 500,000          499,690      310           งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 / 2,975,000    งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 / 1,500,000    งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 / 1,497,000    งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

13 เครื่องดนตรีฟอร์เต้เปียโน  / 2,000,000       1,995,000    5,000         งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

14 ระบบภาพและเสียงเพื่อการศึกษา  / 1,975,000       1,970,000    5,000         งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

16
ระบบเสริมประสิทธิภาพ เทคโนโลยีระบบภาพแสงและเสียง หอ

แสดงดนตรี อาคารอํานวยการสถาบัน
 / 3,000,000       2,986,000    14,000        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

17 เครื่องดูดความชื้น  / 430,000          เงินเหลือจ่าย 59 ยังไม่ได้จัดซื้อ

18 กระดานไวท์บอร์ด  / 110,000          เงินเหลือจ่าย 59 ยังไม่ได้จัดซื้อ

19 เครื่องย่อยเอกสาร  / 15,000           เงินเหลอืจ่าย 59 ยังไม่ได้จัดซื้อ

20 เครื่องนับธนบัตร  / 42,000           เงินเหลือจ่าย 59 ยังไม่ได้จัดซื้อ

21 เครื่องฟีดกระดาษสําหรับเครื่องถ่ายเอกสาร  / 40,000           เงินเหลือจ่าย 59 ยังไม่ได้จัดซื้อ

22 ตู้น้ําดื่ม  / 4,000             เงินเหลือจ่าย 59 ยังไม่ได้จัดซื้อ

1 เครื่องดนตรีอัพไรท์เปียโน

ได้ดําเนินการประกวดราคาแล้วไม่มี

ผู้มายื่นซองเสนอราคา

จึงขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

คัดเลือกเพื่อให้ทันการเรียนการสอน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
 แผนและผลการจดัซื้อจดัจา้ง

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ

หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

12 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโน 6,000,000       28,000        

ได้ดําเนินการประกวดราคาแล้วไม่มี

ผู้มายื่นซองเสนอราคา

จึงขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี

คัดเลือกเพื่อให้ทันการเรียนการสอน
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (บาท) (บาท) (บาท)
รวมทั้งสิ้น 80,117,769     73,822,426  332,743      
23 ชั้นวางวารสารสําหรับห้องสมุด  / 13,300           24,524        11,224-        เงินเหลือจ่าย 59

24 รถเข็นหนังสือสําหรับห้องสมุด  / 11,000           10,894        106           เงินเหลือจ่าย 59

25 บันไดห้องสมุด  / 6,600             7,224         624-           เงินเหลือจ่าย 59

26 แคร่วางหนังสือพิมพ์สําหรับห้องสมุด  / 6,500             4,287         2,213         เงินเหลือจ่าย 59

27 เครื่องถ่ายเอกสาร  / 424,394          424,394      -            งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

28 ชุดคอมพิวเตอร์สํานักงานพร้อมเครื่องสํารองไฟ  / 342,400          342,400      -            งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

29 เครื่องดนตรีอัพไรท์เปียโน  / 1,557,000       1,557,000    -            งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

30 เครื่องดนตรีแกรนด์เปียโน  / 1,487,500       1,487,500    -            งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

31 ชุดสร้างบทเรียนดิจิตอล  / 1,933,062       1,920,000    13,062        งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

32 ชุดการศึกษาสื่อภาพเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรี  / 1,669,414       1,620,000    49,414        งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

33 ชุดการศึกษาเทคโนโลยีดนตรี  / 1,899,956       1,890,000    9,956         งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

34 ระบบรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน  / 1,643,274       1,613,000    30,274        งบกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ปี พ.ศ. 2559

35 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 321,600          เงินเหลือจ่าย 59

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 26,742,800     21,742,800  -            
1 ค่าปรับปรุงอาคารอํานวยการสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 5,156,800       5,156,800    -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

2 ค่าต่อเติมอาคารเรียนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 16,586,000      16,586,000  -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

3 ค่าปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 5,000,000       เงินเหลือจ่าย 59

ค่าใช้สอย 11,789,969     11,778,769  11,200       
1 สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  / 1,946,544       1,946,544    -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

2 สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาด  / 1,850,000       1,850,000    -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

3 สัญญาจ้างเหมาบริการกําจัดปลวกและแมลง  / 201,000          201,000      -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

4 สัญญาเช่ารถประจําตําแหน่งพร้อมพนักงานขับรถ  / 1,548,000       1,548,000    -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

5 สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารอํานวยการ  / 5,168,000       5,156,800    11,200        งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560/เงินรายได้

6 สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานปรับปรุงอาคารอํานวยการ  / 128,400          128,400      -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

7 สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานต่อเติมชั้น5อาคารเรียน  / 829,300          829,300      -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

8 สัญญาจ้างเหมาบํารุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคารอํานวยการ  / 18,725           18,725        -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

9 สัญญาจ้างเหมาดูแลสวน  / 100,000          100,000      -            งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560

 แผนและผลการจดัซื้อจดัจา้ง
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายการ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ

หมายเหตุไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4



 สรุปผลการดําเนนิการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์จํานวน 35 รายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ และจัดจ้างค่าบริการจ้างเหมา

ต่างๆ จํานวน 9 รายการ รวม 47 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 80,117,769.00 บาท  

2. การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวนทั้งสิ้น 41 รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 73,822,426.00 บาท และยังไม่ได้ดําเนินการจัดซื้อเพียง    

6 รายการ เป็นเงินจํานวน 962,000.00 บาท และค่าปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จํานวน 5,000,000.00 บาท 

3. จากผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีเงินงบประมาณคงเหลือจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แล้วเสร็จ จํานวน 

332,743.00 บาท 

ข้อเสนอแนะการจากการดําเนินการ 

1. เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง จากสํานักงบประมาณมาแล้วควรทําการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างสู่สาธารณชนภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

จัดสรรงบประมาณ 

2. ในปีงบประมาณหน้าควรเพิ่มมาตรการกําหนดให้คณะกรรมการจัดทํา TOR, คณะกรรมการกําหนดราคากลาง, คณะกรรมการจัดหา/เปิดซอง/ตรวจรับ ลงนามในเอกสารยืนยัน

ความไม่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. ในปีงบประมาณหน้าควรเพิ่มวิธีการคํานวณราคากลาง และเผยแพร่วิธีการคํานวณราคากลางของแต่ละโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สาธารชนทราบ 

4. ในปีงบประมาณหน้าควรมีการปรับปรุงรูปแบบการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างให้ครอบคลุมในรายละเอียด ดังนี้ 1) ผู้ซื้อซอง 2) ผู้ยื่นซอง 

และ 3) ผู้มีคุณสมบัติในการซื้อหรือจ้าง 

5. ในปีงบประมาณหน้าควรมีการปรับปรุงรูปแบบการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้ครอบคลุมในรายละเอียด ดังนี้ 1) ชื่อโครงการ 2) งบประมาณ 3) วิธีการจัดซื้อ

จัดจ้าง 4) ผู้ซื้อซอง 5) ผู้ยื่นซอง 6) เหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ 7) ผู้ได้รับคัดเลือก 

6. ควรมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดงต่อไปนี้ 1) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2) ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดในการจัดซื้อจัด

จ้าง 3) หน่วยงานสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไหร่ 4) ความเสี่ยงของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 5) มีการจัดจ้างโครงการนอกแผนจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 6) แนวทางการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 7) ผลลัพธ์และผลผลิตจากโครงการบบรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์จองโครงการตรงตามที่กําหนดหรือไม่ 8) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด

จ้างที่ดําเนินการแล้วเสร็จในปี ในรูปแบบร้อยละของจํานวนโครงการทั้งหมด จําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจํานวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้

ดําเนินการแล้วเสร็จ เพื่อนํามาดําเนินการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป และจัดทํารายงานการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับปัญหา อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะที่กล่าวถึงในรายงานผลการวิเคราะห์ของปีก่อนหน้า 

7. ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบนหน้าเว็บไซต์ โดยจําแนกประกาศตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  


