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หน�วย : ล.านบาท
รายการ

งบประมาณ เบิกจ�าย เงินกันเหลื่อมป2 คืนคลัง

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน %

1. รายจ�าย
ประจํา

467.8957 100 410.1291 87.7 - - - -

2. รายจ�าย
ลงทุน

891.4020 100 406.3465 45.6 481.2442 54.0 3.8113 0.4

- ครุภัณฑ7 98.0463 100 49.4528 50.4 48.3467 49.3 0.2468 0.3

- สิ่งก�อสร.าง 793.3557 100 356.8937 45.0 432.8975 54.6 3.5645 0.4

* ป2เดียว 79.8753 100 7.2229 9.0 69.0879 86.5 3.5645 4.5

* ผูกพัน 713.4804 100 349.6708 49.0 363.8096 51.0 - -

รวมทั้งสิ้น 1,359.2977 100 816.4756 60.1 481.2442 35.4 3.8113 0.3

** เงินเหลือจากรายจ�ายประจํา 57.7666 (4.2%)



ครุภัณฑ7 
13 รายการ

ครุภัณฑ7 = 48.3467 ลบ.     คาดว�าเบิกจ�ายเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
 1. ชั้นวางของ 3 ขนาด 62 ชุด                  กันเงิน  0.4959 ลบ. (1 งวด)      คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
 2. ชั้นลอยสําเร็จรูป พร6อมติดตั้ง 1 ชุด กันเงิน  0.4922 ลบ. (1 งวด)      คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
 3. ชิ้นงาน Robot Unitree Go 1 งาน กันเงิน  0.5971 ลบ. (1 งวด)      คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
 4. ตู6เก็บตัวอย�างนกอ6างอิง  10 ตู6 กันเงิน  0.6206 ลบ. (1 งวด)      คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
 5. ตู6เก็บตัวอย�างหอยอ6างอิง  50 ตู6                     กันเงิน  1.4445 ลบ. (1 งวด)      คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
 6. พัฒนาระบบเครือข�าย อาคารพระรามเก6า Phase 2  1 ระบบ  กันเงิน 6.6032 ลบ. (2/3 งวด)    คาดว�าเสร็จ พ.ย. 65
 7. พัฒนาระบบเครือข�ายไร6สาย  1 ระบบ  กันเงิน 6.1600 ลบ. (2/3 งวด)    คาดว�าเสร็จ พ.ย. 65
 8. ระบบเสียงประกาศภายนอกอาคารพิพิธภัณฑN 1 ระบบ        กันเงิน  0.2450 ลบ. (1 งวด)      คาดว�าเสร็จ พ.ย. 65
 9. ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนเพื่อเข6าใช6เครือข�ายคอมพิวเตอรN  1 ระบบ        กันเงิน 2.3968 ลบ. (2/3 งวด)    คาดว�าเสร็จ พ.ย. 65
10 . เครื่องทําน้ําเย็นชิลเลอรN ระบบระบายความร6อนด6วยอากาศ 
       พร6อมเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณNประกอบ พร6อมติดตั้ง 3 เครื่อง  กันเงิน 12.1432 ลบ.(2/3 งวด)    คาดว�าเสร็จ ธ.ค. 65
11. ระบบข6อมูลและสื่อดิจิทัล เพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตรN  1 ระบบ   กันเงิน  2.7579 ลบ. (2/4 งวด)    คาดว�าเสร็จ ม.ค. 66
12. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตรวจสอบภายใน  1 ระบบ  กันเงิน  2.9190 ลบ. (2/4 งวด)    คาดว�าเสร็จ ม.ค. 66
13. พัฒนาระบบพิพิธภัณฑNเสมือน ของ อพวช.(Virtual Museum) 1 ระบบ      กันเงิน  8.5500 ลบ. (3/4 งวด)   คาดว�าเสร็จ เม.ย. 66

รายการเงินกันเหลื่อมป2 2565  จํานวน 22 รายการ  
เป=นเงินทั้งสิ้น 481.2442 ลบ. (54%)

เบิกจ�ายแล.ว



สิ่งก�อสร6างรายปU = 69.0879 ลบ. คาดว�าเบิกจ�ายเสร็จภายในไตรมาสที่ 2
13. ปรับปรุงพื้นที่บริการสมาชิก อพวช. 1 งาน  กันเงิน  1.5658 ลบ. (1 งวด)       คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
14. ปรับปรุงแบบก�อสร6าง พิพิธภัณฑNธรรมชาติวิทยา    กันเงิน  0.4820 ลบ. (1 งวด)       คาดว�าเสร็จ ต.ค. 65
16. ปรับปรุงผนังภายในอาคารพิพิธภัณฑNวิทยาศาสตรNมหาราชินี 
     ด6านในผนัง Ceramic Steel  1 งาน  กันเงิน  2.0320 ลบ. (2 งวด)       คาดว�าเสร็จ ธ.ค. 65
17. ปรับปรุงฝ[าเพดานนิทรรศการชั่วคราว  1 งาน         กันเงิน  4.4211 ลบ. (2 งวด)       คาดว�าเสร็จ ธ.ค. 65
18. ติดตั้งวัสดุปูพื้นกระเบื้องยางพิพิธภัณฑNเทคโนโลยีสารสนเทศ   กันเงิน  1.3990 ลบ. (1 งวด)       คาดว�าเสร็จ ธ.ค. 65
19. ปรับปรุงห6องรับรองและประชุมอาคารสํานักงาน  1 งาน  กันเงิน  1.7880 ลบ. (3 งวด)       คาดว�าเสร็จ ม.ค. 66

รายการเงินกันเหลื่อมป2 2565  จํานวน 22 รายการ  
เป=นเงินทั้งสิ้น 481.2442 ลบ. (54%)

สิ่งก�อสร.าง
รายป2 

6 รายการ

ผูกพัน Futurium = 363.8096 ลบ. (41%)
20. การก�อสร6างศูนยNนวัตกรรมแห�งอนาคต (Futurium) 1 แห�ง    กันเงิน 363.8096 ลบ.  (งวดที่ 15 - 21)

ผูกพัน
Futurium



คาดว�าเบิกจ�ายเสร็จ ไตรมาสที่ 4 
21. ก�อสร6างอาคารวิศวกรรมและการผลิตสื่อ 1 หลัง   กันเงิน 57.4000 ลบ. (7 งวด) คาดว�าเสร็จ ก.ค. 66
22. เครื่องสูบน้ําดับเพลิง Diesel Fire Pump , Jockey Pump 
     และอุปกรณNประกอบอาคาร พิพิธภัณฑNเทคโนโลยีสารสนเทศ กันเงิน  2.9211 ลบ. (1 งวด)  ติดอุทธรณN 

รายการเงินกันเหลื่อมป2 2565  จํานวน 22 รายการ 
 เป=นเงินทั้งสิ้น 481.2442 ลบ. (54%)

ข.อ 21 ก�อสร.างอาคารวิศวกรรมและการผลิตสื่อ => การดําเนินการล�าช.า  เนื่องมาจาก
1.  ตรวจสอบแบบการก�อสร6างอาคารให6ครบถ6วน เนื่องจากแบบก�อสร6าง  อพ. เปdนผู6ออกแบบเองทั้งหมด รูปแบบอาคารกับพื้นที่ก�อสร6างใช6เทคนิคการออกแบบค�อนข6างใช6เวลา และ
     ต6องปรับวัสดุและรูปแบบใหม�บางรายการเนื่องจากค�าก�อสร6างและค�าวัสดุมีการขยับตัวสูงขึ้น
2.  เมื่อเข6าสู�ขบวนการประกวดราคา ครั้งที่ 1 มีผู6เสนอราคา 3 ราย รายที่ชนะ เสนอมา จํานวน 44 ล6านบาท จากราคากลาง 60 ล6านบาท จากการประเมินทางบริษัทไม�สามารถทํางานได6 
     เชิญทาง บริษัท มาพูดคุยแล6ว จึงยกเลิกไป ส�วนบริษัท ลําดับ 2 และ ลําดับ 3 ไม�ยอมยื่นหลักประกันซองเลยไม�สามารถพิจารณาได6

3. ประกวดครั้งที่สอง ได.บริษัทผู.รับจ.าง ณ เดือนกันยายน  ทําให.ต.องกันเหลื่อมป2 ปNจจุบันอยู�ระหว�างดําเนินการตามแผนงาน

สิ่งก�อสร.าง
รายป2

2 รายการ 



ผลประเมินการเบิกจ�ายงบประมาณ ป2 2565
ผลประเมิน

1. รายจ�ายประจํา การเบิกจ�ายอยู�ในเกณฑ7ดี ร.อยละ 88 เมื่อเทียบกับค�าเป[าหมาย

2. รายจ�ายลงทุน อยู�ในเกณฑ7ต่ํา เบิกจ�ายได6 ร.อยละ 46  คงเหลือกันเงินเหลื่อมปU ร.อยละ 54      

สาเหตุ
1. การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ส�งผลกระทบให.การนําเข.าสินค.าและการปฏิบัติงานก�อสร.างมีความล�าช.า อันเนื่องมาจาก
   ขาดแคลนแรงงาน  การเคลื่อนย6ายแรงงานข6ามจังหวัด

2.  ผู.ชนะการประกวดราคา ไม�มาลงนามสัญญา อันเนื่องมาจากได6รับผลกระทบจากการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

3. ผู.รับจ.างเข.าปฏิบัติงานล�าช.าและไม�ต�อเนือ่ง เนื่องจากได.รับมาตรการช�วยเหลือผู.ประกอบการในช�วงการแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
   ตามหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ซึ่งนับระยะเวลาการได.อัตราค�าปรับร.อยละ 0 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

4. กรณีไม�มีผู.ยื่นข.อเสนอ หรือมีแต�ไม�ถูกต.อง ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสN ส�งผลให.ต.องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส7

5. กรณีมีผู.ยื่นข.อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู.ยื่นข.อเสนอหลายราย แต�ถูกต.องตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสN เพียงรายเดียว ส�งผลให.
   ต.องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส7

6. มีผู.อุทธรณ7ผลการจัดซื้อจัดจ.าง อพวช.ไม�เห็นด.วยกับข.ออุทธรณ7  จึงต6องส�งผลการพิจารณาไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ7 กรมบัญชีกลาง และต.องรอผล
    การพิจารณาอุทธรณ7เป=นเวลานาน



แนวทางแก.ไขเพื่อดําเนินงานป2 2566
1. ผอพ.มอบหมายนโยบาย เตรียมการจัดซื้อจัดจ.างก�อนที่จะได6รับการจัดสรรเงินงบประมาณ โดยจัดทํารายละเอียด แบบรูปรายการ
   ประมาณการค�าใช6จ�าย กําหนดคุณลักษณะเฉพาะและเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา ที่เกี่ยวข6อง รวมถึงสรรหาผู6รับจ6างให6พร6อม
   ก�อนสิ้นป2งบประมาณ (ในช�วงตั้งแต�เดือนสิงหาคม-กันยายน) และจะลงนามในสัญญาได.ต�อเมื่อได.รับจัดสรรเงินงบประมาณในตุลาคม

2. มีการแต�งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ.าง ประชุมเร�งรัด ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจ�าย
   อย�างต�อเนื่อง

3. ให6จัดทําแผนการเบิกจ�าย และมีข.อตกลงร�วมกันกับผู.รับผิดชอบโครงการ เพื่อให6การดําเนินงานและการเบิกจ�ายให6เปdนไปตามแผน
   และประเมินสถานการณNเพื่อเร�งรัดโครงการที่ไม�เปdนไปตามแผน

4. ให6ลดระยะเวลา การพิจารณาตรวจรับงาน และการเบิกจ�ายเงินให.เร็วขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ

5. มีการเตรียมการบริหารความเสี่ยง จากการดําเนินงานก�อสร.างของผู.รับจ.างที่จะดําเนินการไม�เป=นไปตามแผนไว6ด6วย 

6. เร�งรัดคู�สัญญาดําเนินงาน หลังสิ้นสุดระยะเวลาตามมาตรการผ�อนผันของภาครัฐ



เบิกจ�าย 2565
แสดงรายไตรมาส



รายจ�ายงบประจํา

ไตรมาส
แผน ผล

จํานวน % จํานวน %

Q1 140.6030 30 62.2902 14

Q2 93.3494 20 75.9011 16

Q3 116.9681 25 75.2987 16

Q4 116.9752 25 196.6391 42

รวม 467.8957 100 410.1291 88

รายจ�ายงบลงทุน 2565

ไตรมาส
แผน เบิกจ�าย เงินกัน

จํานวน % เบิกจ�าย % เบิกจ�าย %
Q1 313.6502 35 25.9840 3 - -

Q2 403.2999 45 94.9313 11 - -

Q3 135.2197 15 76.8583 9 - -

Q4 39.2322 4 208.5729 23 481.2442 54

รวม 891.4020 100 406.3465 46 481.2442 54





จบแล.วค�ะ


