
การเตรียมการงบลงทุน 
งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ร่าง พ.ร.บ.) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์



งบประมาณที่ได้รับ  1,415.5795 ล้านบาท 

งบรายจ่าย แผนงาน
บุคลากร 

แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงาน 
บูรณาการ 

รวมทั้งสิ้น 

งบบุคลากร 499.4518 499.4518 

งบด าเนินงาน 13.8026 146.2871 207.4238 98.3999 465.9134 

งบลงทุน 117.3009 276.2223 29.8810 423.4042 

งบอุดหนุน 1.1000 1.1000 

งบรายจ่ายอื่น 2.7604 1.2517 21.6980 25.7101 

รวม งปม.ที่ได้รับ 513.2544 267.4484 484.8978 149.9789 1,415.5795 



เปรียบเทียบงบประมาณปี 61-62 
งบรายจ่าย พ.ร.บ. 61 ร่างพ.ร.บ. 62 จ านวน   

เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ  
เพิ่ม/ลด 

งบบุคลากร 485.0770 499.4518 14.3748 2.96 

งบด าเนินงาน 478.1545 465.9134 -12.2411 -2.56 

งบลงทุน 479.0287 423.4042 -55.6245 -11.61 

  - สิ่งก่อสร้าง 285.4923 70.1664 -215.3259 -75.42 

 -  ครุภัณฑ ์ 193.5364 353.2378 159.7014 + 82.52 

งบอุดหนุน 1.2000 1.1000 -0.1000 -8.33 

งบรายจ่ายอื่น 24.3135 25.7101 1.3966 5.74 

รวม งปม.ที่ได้รับ 1,467.7737 1,415.5795 -52.1942 -3.56 



งบประมาณแผนงานบูรณาการ 

แผนงานบูรณาการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 111.9509 

วิจัยและนวัตกรรม 28.8000 

พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 8.0800 



งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์ 

โครงการ งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการวินิจฉัยและ
ป้องกันโรคเพื่อความม่ันคงด้านสุขภาพ 

408.3687 

พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูล
ทางพันธุกรรม 

46.0182 

พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนามาตรฐานการผลิตยา Biopharmaceutical 

30.5109 



รายการงบลงทุนก่อสร้าง (ปีเดียว) 
หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 

สวพ. 1.    งานปรับปรุงหอ้งปฏิบัติการระบบความดันติดลบ 8.0000 ลบ. 

ศวก. เชียงราย 1. งานก่อสร้างถนนเสริมคอนกรีตบ้านพักขา้ราชการ 1.7000 ลบ. 

ศวก. ขอนแก่น 1.    งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น 8.7000 ลบ. 

ศวก. อุดรธานี 1. ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ศนูย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธาน ี 4.0000 ลบ. 

ศวก. ตรัง 1. บ้านพักข้าราชการระดับ 9 2.8000 ลบ. 



รายการงบลงทุนก่อสร้าง (ผูกพันเดิม) 

หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 

ศวก. สระบุรี 1. อาคารชุดพกัอาศยัส าหรับขา้ราชการ 39 ยูนิต 23.8565 ลบ. 
 

ศวก. 
สมุทรสงคราม 

1. อาคารชุดพักอาศยัส าหรับขา้ราชการ (20 ครอบครัว)  21.1099 ลบ. 
 



รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ≥ 5 ล้านบาท 

หน่วยงาน  รายการ งบประมาณ 

สชว. 1. เครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) 6.0000 ลบ. 

สวพ. 1. เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง : HPLC-DA 
(High Performance Liquid Chromatograph : Diode Array 
detector) 

6.6000 ลบ. 

สชพ. 1.    เครื่องวิเคราะห์การจับกันระหว่างสารชีวโมเลกุลความจ าเพาะสูง 5.0000 ลบ. 

สคอ. 1. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ GC-MSMS  
         (GC-Mass Spectrometer detector, Mass Spectrometer  
       detector) 

8.0000 ลบ. 



รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ≥ 5 ล้านบาท 

หน่วยงาน รายการ งบประมาณ 

สยวส. 1. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ : GC 
2. เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ : GC-MS (GC-Mass Spectrometer 

detector)  
3. เครื่องวิเคราะห์การจับตัวของสารในระดับโมเลกุลด้วยเทคนิค surface 

plasmon resonance 
4. เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิค atomic absorption (AAS) 
5. ชุดวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารส าคัญบนแผ่นวิเคราะห ์

6.0000 ลบ. 
12.0000 ลบ. 

 
14.5000 ลบ. 

 
5.1500 ลบ. 

 
5.2965 ลบ. 

 

ศวก. ชลบุร ี 1. เครื่องอินดักทีฟ คัปเปิล พลาสมา: ICP-MS ( Inductive Coupled 
Plasma-Mass Spectrometer detector) 

8.0000 ลบ. 



รายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน ≥ 5 ล้านบาท 

หน่วยงาน  รายการ งบประมาณ 

ศวก.ขอนแก่น 1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 5.5000 ลบ. 

ศวก. อุบล 1. ระบบคอมพิวเตอร์อาคารปฏิบัติการ 5.0000 ลบ. 

ศวก.สุราษฎร ์ 1.   เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 6.0000 ลบ. 



ข้อพิจารณาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
งบลงทุน 2562  

 - จัดเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะ ข้อก าหนดและรายละเอียดอื่นๆที่จ าเป็น 
โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของคณะกรรมาการธิการ พรบ งบประมาณใน
วาระที่ 2 

 - เมื่อมีหนังสือของ กพว/กรมบัญชีกลาง ให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561 ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
ตามขั้นตอนจนได้ผู้รับจ้าง 

 - เม่ืองบประมาณงบลงทุนโอนมาในเดือนตุลาคม จะสามารถลงนามในสัญญา
ได้ตามกรอบเวลาที่รัฐบาลก าหนด   


