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งบประมาณรายจ่าย บาท บาท
เงนินอกงบประมาณ* บาท บาท
หมายเหต*ุ เป็นจ านวนเงนินอกงบประมาณเฉพาะทีน่ ามาสมทบกบังบประมาณรายจ่าย

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

-                                    -                             

กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ป็นองคก์ารช ัน้น าดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสุข 
1 ใน 3 ของเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2565

1. ศึกษา วจิยัและพฒันาเพือ่ใหไ้ดอ้งคค์วามรู ้เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
   และสาธารณสุข   
2. เฝ้าระวงั ประเมนิ สือ่สารแจง้เตอืนภยั และก าหนดมาตรการ การจดัการความเสีย่งจากโรค
   และภยัสุขภาพ   
3. ก าหนดมาตรฐานและพฒันาหอ้งปฏบิตักิารและเป็นศูนยก์ลางขอ้มูลอา้งองิดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
   และสาธารณสุข   
4. บรกิารตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสุข
   ในฐานะหอ้งปฏบิตักิารอา้งองิ   
5. พฒันาและก าหนดมาตรการเพือ่สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ   
6. สือ่สารสาธารณะในภาวะทีต่อ้งพึง่พาขอ้มูลดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสุขของประเทศ
   และเอเชีย

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

งบประมาณ  ปี 2564  ปี 2565
1,388,772,800                     1,244,720,900              



3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

- ตวัชี้วดั : นวตักรรมทีถ่า่ยทอดใหแ้ก่ประชาชน/หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นไปตาม WI ของระบบ ISO 9001

รอ้ยละ 100 100

- ตวัชี้วดั : สทิธิบตัร/ นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ทีเ่พิม่ขึ้นไดผ้่านการขึ้นทะเบยีนจากกรมทรพัยส์นิทางปญัญา

รอ้ยละ 100 100

- ตวัชี้วดั : จ านวนสทิธิบตัร/ นวตักรรมดา้นวทิยาศาสตร์
การแพทยท์ีเ่พิม่ขึ้นต่อปี

เรื่อง 2 2

- ตวัชี้วดั : จ านวนนวตักรรมทีถ่า่ยทอดใหแ้ก่ประชาชน/
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่อปี

เรื่อง 2 2

- ตวัชี้วดั : ขอ้มลูอา้งองิดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ทีม่อียู่ในศูนยก์ลางขอ้มลู Big data center 
เป็นไปตามมาตรฐาน DMSc Digital Transformation

รอ้ยละ 100 100

(3) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ไดร้บัการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมจากงานวจิยั
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

(2) ผลสมัฤทธิ์ : ประเทศมศูีนยก์ลางขอ้มลูอา้งองิ
และสารสนเทศดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ทีส่นบัสนุน
นโยบายดา้นการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพและความม ัน่คง 
ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนืของประเทศ

- ตวัชี้วดั : จ านวนชุดขอ้มลูอา้งองิดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ทีม่อียู่ในศูนยก์ลางขอ้มลู Big data center

ชุดขอ้มลู 10 10

- ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บัรายงานผลการตรวจวเิคราะห์
ทีม่มีาตรฐาน ISO 17025, ISO 15189, ISO 17043 
รวดเร็วทนัสถานการณ์

รอ้ยละ 100 100

- ตวัชี้วดั : ประชาชนไดร้บัรายงานผลการตรวจวเิคราะห์
ทีม่มีาตรฐาน ISO 17025, ISO 15189, ISO 17043 
รวดเร็วทนัสถานการณ์เป็นไปตาม WI ของระบบ ISO 9001

รอ้ยละ 100 100

(1) ผลสมัฤทธิ์ : ประชาชนไดร้บับริการการตรวจวเิคราะห์
และรายงานผลทีต่อบสนองสถานการณ์ต่างๆ อยา่งทนัเหตกุารณ์
ดว้ยระบบหอ้งปฏบิตักิารทีม่มีาตรฐานเพือ่สนบัสนุนการพฒันา
ทีม่ ัน่คง ม ัง่ค ัง่ และย ัง่ยนืของประเทศ

ผลสมัฤทธ์ิ
หน่วยนับ

คา่เป้าหมาย
และประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั ปี 2564 ปี 2565
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แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต -                          -                          18.6500                  

3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 124.8815                107.7986                112.6899                 
แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 124.8815                107.7986                94.0399                  

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์ 231.7003                142.8430                151.5780                 
แผนงานยุทธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 468.2048                548.5972                389.4674                 

2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรบังบประมาณ 699.9051                691.4402                541.0454                 

รวมทัง้สิ้น 1,344.4572              1,388.7728              1,244.7209               
1. งบประมาณรายจา่ยบคุลากร 519.6706                589.5340                590.9856                 

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 - 2565 จ าแนกตามประเภทงบประมาณรายจา่ย

          หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทงบประมาณรายจา่ย - แผนงาน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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5. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,395.9828     1,271.6401     1,099.9267     1,420.4033     947.3480        
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,395.9828     1,271.6401     1,099.9267     1,420.4033     947.3480        
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 589.5340     590.9856     623.0678     657.0601     693.0749     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ประชาชนและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไดร้บับรกิาร
ขอ้มูลอา้งองิทางหอ้งปฏิบตัิการที่มีความทนัสมยัและ
สามารถตอบปญัหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ
ไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนขอ้มลูอา้งองิทาง
หอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามทนัสมยัและสามารถตอบปญัหา
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์

เรื่อง 30 30 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ขอ้มลูอา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิาร
ทีม่คีวามทนัสมยัและสามารถตอบปญัหาทางการแพทย์
และสาธารณสุขไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์ เป็นไปตาม 
WI ของระบบ ISO 9001

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 462.1661     344.8488     297.7105     584.1948     98.2718       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ผูร้บับรกิารไดร้บัประโยชน์จากหอ้งปฏิบตัิการ
ที่มีสมรรถนะ คุณภาพและศกัยภาพทางหอ้งปฏิบตัิการ
ในระดบัมาตรฐานสากล

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนหอ้งปฏบิตักิาร
ทีม่สีมรรถนะ คุณภาพและศกัยภาพทางหอ้งปฏบิตักิาร
ในระดบัมาตรฐานสากล

แห่ง 12 12 14 14 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : หอ้งปฏบิตักิารทีม่สีมรรถนะ
คุณภาพและศกัยภาพทางหอ้งปฏบิตักิารเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 142.8430     151.5780     88.8757       88.8757       90.6577       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ประชาชนและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไดร้บัประโยชน์
จากองคค์วามรู ้งานวิจยัพฒันา และนวตักรรม
ดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่น าไปใชป้ระโยชน์
ในการสง่เสรมิอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนองคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา
และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีน่ าไปใช ้
ประโยชนใ์นการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

เรื่อง 3 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : องคค์วามรู ้งานวจิยัพฒันา
และนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีน่ าไป
ใชป้ระโยชนใ์นการส่งเสรมิอตุสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 86.4311       63.2686       32.1691       32.1691       12.8387       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
5. หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งไดร้บับรกิารจากการก าหนด
มาตรการทางหอ้งปฏิบตัิการเพื่อสนับสนุนการป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของจ านวนขอ้มลู
ทางหอ้งปฏบิตักิารทีน่ าไปใชใ้นการสนบัสนุนป้องกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : ขอ้มลูทางหอ้งปฏบิตักิารทีน่ าไปใช ้
ในการสนบัสนุนป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 107.7986     94.0399       52.5049       52.5049       52.5049       
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.1 จ าแนกตามลกัษณะรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ย บาท
รายจ่ายประจ า บาท
รายจ่ายลงทนุ บาท

6.2 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 578.9140     238.6665        373.7151        0.9204          52.5049         1,244.7209     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 578.9140     12.0716         -                 -                 -                 590.9856        
2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

-               87.9553         62.7023         0.9204          -                 151.5780        

ผลผลติที ่1 : เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนด
มาตรฐานและพฒันาศกัยภาพทางหอ้งปฏบิตักิาร
ของประเทศและภูมภิาคเอเชยี

             -            87.9553          62.7023           0.9204                -          151.5780

3. แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมีสขุภาวะที่ดี -               136.0396        253.4278        -                 -                 389.4674        
โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและยกระดบั
ผลติภณัฑส์มนุไพรเพือ่สุขภาพในพื้นที่
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคใตอ้ย่างย ัง่ยนื (SEC)

             -             5.5987          21.3205                -                  -            26.9192

โครงการที ่2 : โครงการพฒันามาตรฐาน
อตุสาหกรรมการผลติยา Biopharmaceuticals
และยาจากสมนุไพร

             -            12.4900           4.3400                -                  -            16.8300

โครงการที ่3 : โครงการการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นการวนิิจฉยั
และป้องกนัโรคเพือ่ความม ัน่คงดา้นสุขภาพ

             -            98.2718        219.6578                -                  -          317.9296

โครงการที ่4 : โครงการพฒันากญัชา
ทางการแพทย์

             -             6.8404           4.2100                -                  -            11.0504

โครงการที ่5 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ
หอ้งปฏบิตักิารเพือ่รองรบัโรคอบุตัใิหมอ่บุตัซิ  า้

             -            12.8387           3.8995                -                  -            16.7382

4. แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม 
และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด

-               -                 41.5350         -                 52.5049         94.0399         

โครงการที ่1 : โครงการสนบัสนุนการแกไ้ข
ปญัหาผูเ้สพยาเสพตดิ การควบคุมตวัยา
และสารเคมทีางหอ้งปฏบิตักิาร

             -                  -            41.5350                -            52.5049          94.0399

งบรายจา่ย

1,244,720,900                      
871,005,800                        
373,715,100                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

งบรายจา่ย

5. แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรม
และบรกิารแหง่อนาคต

-               2.6000          16.0500         -                 -                 18.6500         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ดา้นคุณภาพและการตรวจสอบทางการแพทย์

             -             2.6000          16.0500                -                  -            18.6500

หน่วย : ล้านบาท

301

301



7. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
589.5340         590.9856         623.0678         657.0601         693.0749         
589.5340         590.9856         623.0678         657.0601         693.0749         
577.0208         578.9140         610.9962         644.9885         681.0033         
12.5132          12.0716          12.0716          12.0716          12.0716          

-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                          590,985,600

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 590,985,600 บาท
1. งบบคุลากร 578,914,000           บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 558,437,700           บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 521,076,000            บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจ า 37,361,700             บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 20,476,300             บาท
2. งบด าเนินงาน 12,071,600             บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,071,600             บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 408,000                บาท
(2) เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสชักรทีไ่มท่  าเวชปฏบิตัส่ิวนตวั 6,420,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 3,570,000              บาท
(4) เงนิตอบแทนพเิศษของขา้ราชการและลูกจา้งประจ าผูไ้ดร้บัเงนิเดอืนเตม็ข ัน้ 735,000                บาท
(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 891,000                บาท
(6) เงนิสบทบกองทนุเงนิทดแทน 47,600                  บาท
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บาท

บาท
วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
87.9553      62.7023      0.9204       -              151.5780    
87.9553        62.7023        0.9204         -                151.5780      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ 12
( 12 )

12 14 14 15

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 142.8430       151.5780       88.8757        88.8757        90.6577        
ลา้นบาท 142.8430       151.5780       88.8757        88.8757        90.6577        
ลา้นบาท 89.9623        87.9553        87.9553        87.9553        89.7373        
ลา้นบาท 50.2106        62.7023        -                -                -                
ลา้นบาท 0.6611         0.9204         0.9204         0.9204         0.9204         
ลา้นบาท 2.0090         -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์                     151,578,000
7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพ
ทางหอ้งปฏิบตัิการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย                     151,578,000

 - เพือ่ใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัประโยชนจ์ากหอ้งปฏบิตักิารทีม่สีมรรถนะ คุณภาพและศกัยภาพ
   ทางหอ้งปฏบิตักิารในระดบัมาตรฐานสากล

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารทางการแพทย์
และสาธารณสุขท ัง้ในระดบัประเทศและภูมภิาคเอเชยี

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหอ้งปฏบิตักิารของ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีม่ศีกัยภาพ
เป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมภิาคเอเชยี
เชงิคุณภาพ : หอ้งปฏบิตักิารของ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีม่ศีกัยภาพ
เป็นหน่วยงานกลางของประเทศและภูมภิาคเอเชยี
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : เป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและพฒันาศกัยภาพ
ทางหอ้งปฏิบตัิการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 151,578,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 87,955,300             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 52,330,300             บาท
(1) รายการไมผู่กพนั 43,324,000             บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 900,000                บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,296,000              บาท
(3) ค่าตอบแทนกรรมการ 1,204,000              บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 436,500                บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 411,500                บาท
(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 26,606,200             บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 640,700                บาท
(9) วสัดุส านกังาน 1,380,000              บาท
(10) วสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ 975,000                บาท
(11) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 7,394,100              บาท
(12) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,580,000              บาท

(2) ค่าเช่ารถยนตส่์วนภูมภิาค 12 คนั 3,296,200              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 16,209,000             บาท
ปี 2561 - 2562 ตัง้งบประมาณ 6,320,400              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,296,200              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 3,296,200              บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 3,296,200              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนตโ์ดยสาร 12 คนั 2,432,700              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 15,854,400             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 3,564,000              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 3,564,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 2,729,700              บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 2,432,700              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 3,564,000              บาท
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(4) ค่าเช่ารถยนตส่์วนภูมภิาค 6 คนั 1,495,400              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 7,404,200              บาท
ปี 2563 ตัง้งบประมาณ 891,000                บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,782,000              บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,495,400              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,617,900              บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 1,617,900              บาท

(5) ค่าเช่ารถตูโ้ดยสาร 6 คนั 1,782,000              บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 8,910,000              บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 1,782,000              บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 1,782,000              บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 1,782,000              บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 1,782,000              บาท
ปี 2568 ผูกพนังบประมาณ 1,782,000              บาท

1.2 คา่สาธารณูปโภค 35,625,000             บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 29,700,000             บาท
(2) ค่าประปา 1,300,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 1,300,000              บาท
(4) ค่าไปรษณีย์ 1,500,000              บาท
(5) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,825,000              บาท

2. งบลงทนุ 62,702,300             บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 62,702,300             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 59,929,300             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 460,100                บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 460,100                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 17,550,600             บาท
(1) โครงการทดแทนอุปกรณ์ ประชุมทางไกล (VDO Conference)
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 11,375,000             บาท
(2) โครงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัและตรวจจบัโปรแกรมประสงคร์า้ย (Malware)
 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี
 จงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 1,200,000              บาท
(3) โครงการจดัหาระบบศูนยส์ ารองระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(Backup Site) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 3,694,000              บาท
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(4) โครงการทดแทนเครื่องคอมพวิเตอรลู์กข่ายพรอ้มระบบปฏบิตักิาร
และโปรแกรมส านกังาน กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 1,281,600              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ 4,131,700              บาท

(1) เครื่องก าเนิดไฟฟ้าระบบอตัโนมตัคิรอบเก็บเสยีงและโรงเรอืน
รวมการตดิต ัง้พรอ้มใชง้านขนาด 400 กิโลวตัต ์พรอ้มตูค้รอบ 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12/1 ตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั 
จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง 4,131,700              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 37,786,900             บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 6,203,500              บาท
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)

(2) เครื่องแมสสเปคโตรมเิตอรช์นิดตรวจมวลโมเลกุลของสารพรอ้ม
เครื่องแยกสารดว้ยระบบความเร็วสูงและทนต่อแรงดนัสูง 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี
 จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 22,000,000             บาท
(3) เครื่องวดัค่ากิโลโวลตพ์คี เวลา และปรมิาณรงัสเีอกซ ์(kVp Time and 
Exposure meter) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่4 สระบรุ ีต าบลมติรภาพ 
อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรุ ี1 เครื่อง 1,200,000              บาท

(4) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูงแบบไดโอดอะเรย์
และยูว ีวสิเิบลิ ดเีทคเตอร ์(HPLC with DAD and UV Detector)  
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 3,500,000              บาท
(5) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูงชนิด UHPLC-DAD
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 3,500,000              บาท
(6) เครื่องช ัง่ไฟฟ้าความละเอยีด 0.001 มลิลกิรมั พรอ้มชุดควบคุมการท างาน
และประมวลผล กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 1,383,400              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 2,773,000              บาท
2.1.2.1 ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 2,773,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย
ต า่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,773,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 920,400                บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 920,400                บาท

1) เงนิอุดหนุนค่าสมาชิกองคก์รระหวา่งประเทศ 920,400                บาท
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บาท

บาท
7.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2567)
7.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
5.5987       21.3205      -              -              26.9192      
5.5987         21.3205        -                -                26.9192        

7.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ชนิด 4
( 2 )

4 4 4 -

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 14.3100        26.9192        5.5987         5.5987         -                
ลา้นบาท 14.3100        26.9192        5.5987         5.5987         -                
ลา้นบาท 14.3100        5.5987         5.5987         5.5987         -                
ลา้นบาท -                21.3205        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3  แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งใหค้นมีสขุภาวะที่ดี                     389,467,400
7.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาและยกระดบัผลติภณัฑส์มนุไพรเพื่อสขุภาพ
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใตอ้ย่างย ัง่ยืน (SEC)                       26,919,200

 - เพือ่ใหป้ระชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บับรกิารขอ้มลูอา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามทนัสมยั
   และสามารถตอบปญัหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                    52,426,600
                    52,426,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาคุณภาพวตัถดุบิสมนุไพรเพือ่สนบัสนุนการแปรรูป
และผลติภณัฑส์มนุไพรครบวงจร

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผลติภณัฑส์มนุไพรทีม่คุีณภาพ

เชงิคุณภาพ : ผลติภณัฑส์มนุไพรทีม่คุีณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและยกระดบัผลิตภณัฑส์มนุไพรเพื่อสุขภาพ
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิภาคใตอ้ย่างย ัง่ยืน (SEC) 26,919,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 5,598,700              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 5,598,700              บาท
(1) วสัดุส านกังาน 100,000                บาท
(2) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,498,700              บาท

2. งบลงทนุ 21,320,500             บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 21,320,500             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 21,320,500             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 21,320,500             บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,805,000              บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ชุดเครื่องตรวจวเิคราะหส์ารพนัธุกรรมดว้ยเทคนิคการวดัน า้หนกั
มวลโมเลกุล กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 16,050,000             บาท
(3) ชุดถ่ายภาพเจลเคมลูิมเินสเซนต ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 1,700,000              บาท
(4) เครื่องสกดัสารระบบไมโครเวฟ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 1,765,500              บาท
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บาท
7.3.2.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.2.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2567)
7.3.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
12.4900      4.3400       -              -              16.8300      
12.4900        4.3400         -                -                16.8300        

7.3.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ชนิด 5
( 5 )

5 7 9 -

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 71.8639        16.8300        12.4900        12.4900        -                
ลา้นบาท 71.8639        16.8300        12.4900        12.4900        -                
ลา้นบาท 36.4139        12.4900        12.4900        12.4900        -                
ลา้นบาท 35.4500        4.3400         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันามาตรฐานอตุสาหกรรมการผลติยา 
Biopharmaceuticals และยาจากสมนุไพร                       16,830,000

 - เพือ่พฒันาศกัยภาพหอ้งปฎบิตักิารในการตรวจวเิคราะหย์าชวีวตัถ ุยา Biopharmaceuticals และยาจากสมนุไพร 
 - เพือ่สนบัสนุนการผลติเพือ่ส่งออกและจ าหน่ายในประเทศ

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                  113,673,900
                  113,673,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
การผลติยา Biopharmaceuticals

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : การผลติยา Biopharmaceuticals
และยาจากสมนุไพรมมีาตรฐานอตุสาหกรรม
เชงิคุณภาพ : ยา Biopharmaceuticals 
และยาจากสมนุไพรมมีาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันามาตรฐานอตุสาหกรรมการผลิต
ยา Biopharmaceuticals และยาจากสมนุไพร 16,830,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 12,490,000             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,490,000             บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 500,000                บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 50,000                  บาท
(3) วสัดุส านกังาน 1,771,400              บาท
(4) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 10,168,600             บาท

2. งบลงทนุ 4,340,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,340,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 4,340,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,340,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 340,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องวเิคราะหข์นาดและการกระจายตวัของอนุภาคดว้ยเลเซอร ์
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 4,000,000              บาท
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บาท
7.3.3.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.3.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     8  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2570)
7.3.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
98.2718      219.6578    -              -              317.9296    
11.2073        -                -                -                11.2073        

33.4490        40.5334        -                -                73.9824        

24.0923        144.4410      -                -                168.5333      

29.5232        34.6834        -                -                64.2066        

7.3.3  โครงการที่ 3 :  โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ในการวินิจฉยัและป้องกนัโรคเพื่อความมัน่คงดา้นสขุภาพ                     317,929,600

 - เพือ่ใหป้ระชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บับรกิารขอ้มลูอา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามทนัสมยั
   และสามารถตอบปญัหาทางการแพทย ์และสาธารณสุขไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์ 
 - เพือ่ต่อยอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางหอ้งปฏบิตักิาร

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                2,357,567,200
                2,357,567,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การตรวจลกัษณะพนัธุกรรมของประชากรไทยและต่อยอด
นวตักรรมทางหอ้งปฏบิตักิารสู่การใชป้ระโยชนเ์พือ่ความม ัน่คง
ดา้นสุขภาพ
2. พฒันาและยกระดบัการบรหิารจดัการขอ้มลูอา้งองิ
ทางหอ้งปฏบิตักิารใหม้ปีระสทิธภิาพ
3. ยกระดบัและบูรณาการฐานขอ้มลูดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
เพือ่เป็นระบบเฝ้าระวงัพยากรณ์และเตอืนภยัสุขภาพของประเทศ
4. พฒันาขดีความสามารถและเครอืขา่ยหอ้งปฏบิตักิารเพือ่ความม ัน่คง
ดา้นสุขภาพและการผลติยาชวีวตัถุ
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7.3.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รายการ 4
( 2 )

4 4 4 12

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 874.1143       317.9296       292.1118       578.5961       294.8154       
ลา้นบาท 874.1143       317.9296       292.1118       578.5961       294.8154       
ลา้นบาท 329.1708      98.2718        98.2718        98.2718        294.8154      
ลา้นบาท 542.6918      219.6578      193.8400      480.3243      -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 2.2517         -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนนวตักรรมทางการแพทย์
ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
เชงิคุณภาพ : นวตักรรมทางการแพทยท์ีน่ าไปใช ้
ประโยชน ์ทีแ่ลว้เสร็จเป็นไปตามระเบยีบวธิวีจิยั
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการพฒันาศกัยภาพดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ในการวินิจฉยัและป้องกนัโรคเพื่อความมัน่คงดา้นสุขภาพ 317,929,600 บาท
1. งบด าเนินงาน 98,271,800             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,271,800             บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 5,089,100              บาท
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ 324,100                บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 2,737,000              บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 402,500                บาท
(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 32,586,100             บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 437,000                บาท
(7) วสัดุส านกังาน 4,327,300              บาท
(8) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 50,868,700             บาท
(9) วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 219,657,800           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 219,657,800           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 159,705,900           บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 159,705,900            บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 31,174,600             บาท
รวม 75 รายการ (รวม 85 หน่วย)

(2) ชุดเอกซเรยม์าตรฐานส าหรบัการสอบเทยีบในล ารงัสเีอกซ์
ส าหรบัตรวจเตา้นม ส านกัรงัสแีละเครื่องมอืแพทย ์กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 ชุด 28,000,000             บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง (High Performance
Liquid Chromatograph, HPLC ) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 2,900,000              บาท
(4) เครื่องแบง่และบรรจสุารละลาย กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 6,000,000              บาท
(5) เครื่องปิดแผน่กระจกสไลดอ์ตัโนมตั ิกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 1,400,000              บาท

(6) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) 
และเครื่องมอืทีม่กีารใชง้านเป็นส่วนประกอบ (เครื่องตรวจวดัสารแบบ
เฟลมไอออไนเซชนัส าหรบัจซี ี[GC, flame ionization detector (FID)] 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่1/1 เชียงราย ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชียงราย
จงัหวดัเชียงราย 1 เครื่อง 3,200,000              บาท
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(7) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer : GC-MS) พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซ
ส าหรบัจซี ีศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่2 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ 
อ าเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชุด 5,500,000              บาท
(8) ชุดปฏบิตักิารสอบเทยีบไมโครปิเปตตามมาตรฐานสากล ISO 8655 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่2 พษิณุโลก ต าบลหวัรอ อ าเภอเมอืงพษิณุโลก
จงัหวดัพษิณุโลก 1 เครื่อง 1,650,000              บาท

(9) เครื่องหาการละลายตวัของยาเมด็และแคปซูลแบบปัม๊กึง่อตัโนมตั ิ
(Dissolution Apparatus, Semi-Automatic Pump) 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่5 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่ 
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 เครื่อง 4,500,000              บาท
(10) เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา–โออเีอส (ICP-OES) 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่6 ชลบรุ ีต าบลเสมด็ อ าเภอเมอืงชลบรุ ี
จงัหวดัชลบรุ ี1 เครื่อง 4,000,000              บาท

(11) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง 
(2 detector) (HPLC-Diode array,Fluorscence detector) 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่7 ขอนแก่น ต าบลศิลา อ าเภอเมอืงขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 3,500,000              บาท

(12) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง : HPLC-DA, FLU 
(High Performance Liquid Chromatograph Diode Array and
Fluorescence Detector) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่8 อุดรธานี 
ต าบลหนองไผ ่อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(13) เครื่องเอเอเอสสเปกโทรโฟโตมเิตอร ์[(Atomic Absorption 
Spectrophotometer, AAS) Flame, Graphite Furnace and Hydride
Generator] ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่11/1 ภูเก็ต ต าบลศรสุีนทร 
อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 3,900,000              บาท

(14) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง 
(High Performance Liquid Chromatograph) ศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยท์ี ่1/1 เชียงราย ต าบลนางแล อ าเภอเมอืงเชียงราย 
จงัหวดัเชียงราย 1 เครื่อง 2,900,000              บาท

(15) เครื่องอนิดกัทฟี คปัเปิล พลาสมา ออปตคิอล อมิสิชนั สเปกโตรมเิตอร ์
(INDUCTIVE COUPLED PLASMA OPTICAL EMISSION 
SPECTROMETER) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่9 นครราชสมีา 
ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครื่อง 4,000,000              บาท
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(16) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์ 
(Gas Chromatograph-Mass Spectrometer : GC-MS) 
พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซส าหรบัจซี ีศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยท์ี ่10 อุบลราชธานี ต าบลขามใหญ่ อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด 5,500,000              บาท
(17) เครื่องวเิคราะหห์าไนโตรเจนแบบอตัโนมตั ิ(Nitrogen Analyzer 
Automatic) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่11 สุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล
อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 ชุด 1,500,000              บาท
(18) เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ ศูนยว์ทิยาศาสตร์
การแพทยท์ี ่12 สงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,605,000              บาท
(19) เครื่องวเิคราะหส์ารปรอท ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12/1 ตรงั 
ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง 1,900,000              บาท
(20) เครื่องบนัทกึภาพส าหรบัแผน่ TLC (TLC Visualizer) 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่5 สมทุรสงคราม ต าบลลาดใหญ่
อ าเภอเมอืงสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม 1 เครื่อง 1,765,500              บาท
(21) เครื่องวเิคราะหห์าไนโตรเจนแบบอตัโนมตั ิ(Nitrogen Analyzer 
Automatic) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่9 นครราชสมีา 
ต าบลหนองบวัศาลา  อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 1,500,000              บาท
(22) เครื่องวดัแรงดงึและความยดืเมือ่ขาด ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12
สงขลา ต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 เครื่อง 1,350,000              บาท
(23) เครื่องช ัง่ไฟฟ้า ความละเอยีด 6 ต าแหน่ง พรอ้มชุดสอบเทยีบไมโครปิเปต
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่12/1 ตรงั ต าบลบา้นควน อ าเภอเมอืงตรงั
จงัหวดัตรงั 1 เครื่อง 1,498,000              บาท
(24) เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real-Time PCR 
Machine) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่1 เชียงใหม ่ต าบลดอนแกว้ 
อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชียงใหม ่1 เครื่อง 1,605,000              บาท
(25) ปัม๊รเีอเจนตส์ าหรบัเอชพแีอลซ ี(HPLC, REAGENT PUMP)  
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่11 สุราษฎรธ์านี ต าบลขนุทะเล 
อ าเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 เครื่อง 2,075,800              บาท
(26) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง (High
Performance Liquid Chromatography) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 2,900,000              บาท
(27) เครื่องสกดัสารพนัธุกรรมใหบ้รสุิทธิ์อตัโนมตั ิกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 1,400,000              บาท
(28) เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real-Time PCR 
Machine) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 1,605,000              บาท
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(29) เครื่องเพิม่ปรมิาณสารพนัธุกรรมในสภาพจรงิ (Real-time PCR machine) 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่10 อุบลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 
อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 เครื่อง 1,605,000              บาท
(30) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง (HPLC-DAD-RID)
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 3,200,000              บาท
(31) เครื่องวดัปรมิาณรงัสเีอกซ ์(X-RAY ,EXPOSURE METER) 
ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่1 เชียงใหม ่ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมร่มิ
จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 1,200,000              บาท
(32) เครื่องบดละเอยีด (MILLS MACHINE) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 1,060,000              บาท
(33) เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อแบบออโตเคลฟ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 3,312,000              บาท

(34) เครื่องเอชพแีอลซเีอ็มเอสเอ็มเอส (High Performance Liquid
Chromatograph Mass Spectrometer Mass Spectrometer, 
HPLC-MS/MS) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 15,000,000             บาท
(35) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph) 
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 2,000,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,951,900             บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 59,951,900             บาท

(1) อาคารหอ้งปฏบิตักิารและทดลอง (MSI) กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 หลงั 59,951,900             บาท
วงเงนิท ัง้สิ้น 919,106,100            บาท
ปี 2564 ตัง้งบประมาณ 184,989,900            บาท
ปี 2565 ตัง้งบประมาณ 59,951,900             บาท
ปี 2566 ผูกพนังบประมาณ 193,840,000            บาท
ปี 2567 ผูกพนังบประมาณ 480,324,300            บาท
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บาท
7.3.4.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.4.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2563 ถงึ  ปี 2567)
7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
6.8404       4.2100       -              -              11.0504      
6.8404         4.2100         -                -                11.0504        

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 6
( 2 )

6 9 11 -

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 -

ลา้นบาท 26.0725        11.0504        6.8404         6.8404         -                
ลา้นบาท 26.0725        11.0504        6.8404         6.8404         -                
ลา้นบาท 26.0725        6.8404         6.8404         6.8404         -                
ลา้นบาท -                4.2100         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3.4  โครงการที่ 4 :  โครงการพฒันากญัชาทางการแพทย์                       11,050,400

 - เพือ่ใหป้ระชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บับรกิารขอ้มลูอา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีวามทนัสมยั
   และสามารถตอบปญัหาทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                    50,803,700
                    50,803,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. วจิยัและพฒันามาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งกญัชาทางการแพทย์

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนมาตรฐานหรอืต ารายาจากกญัชา

เชงิคุณภาพ : มาตรฐานหรอืต ารายาจากกญัชา 
ทีผ่ลติไดเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันากญัชาทางการแพทย์ 11,050,400 บาท
1. งบด าเนินงาน 6,840,400              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,840,400              บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 273,500                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 200,000                บาท
(3) วสัดุส านกังาน 438,400                บาท
(4) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,928,500              บาท

2. งบลงทนุ 4,210,000              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,210,000              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 4,210,000              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 4,210,000              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 410,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสทิธิภาพสูง (UHPLC-DA) 
พรอ้มระบบเครอืข่ายส าหรบังานผลติสารมาตรฐานตาม ISO 17034  
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 เครื่อง 3,800,000              บาท
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บาท
7.3.5.1   วตัถปุระสงค ์

7.3.5.2   สถานที่ด าเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2565 ถงึ  ปี 2569)
7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
12.8387      3.8995       -              -              16.7382      
12.8387        3.8995         -                -                16.7382        

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 16 16 16 16

รอ้ยละ - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                16.7382        12.8387        12.8387        25.6774        
ลา้นบาท -                16.7382        12.8387        12.8387        25.6774        
ลา้นบาท -                12.8387        12.8387        12.8387        25.6774        
ลา้นบาท -                3.8995         -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.3.5  โครงการที่ 5 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพหอ้งปฏิบตัิการเพื่อรองรบัโรคอบุตัิใหม่อบุตัิซ ้า                       16,738,200

 - เพือ่รองรบัและเฝ้าระวงัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคอบุตัใิหมอ่บุตัซิ  า้ 
   โดยการตรวจดว้ยชดุตรวจ RT-LAMP และวธิมีาตรฐาน Real-time RT-PCR

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                    68,093,000
                    68,093,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏบิตักิารโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหอ้งปฏบิตักิารทีม่ศีกัยภาพรองรบั
โรคอบุตัใิหมอ่บุตัซิ  า้
เชงิคุณภาพ : หอ้งปฏบิตักิารทีม่ศีกัยภาพรองรบั
โรคอบุตัใิหมอ่บุตัซิ  า้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพหอ้งปฏิบตัิการเพื่อรองรบั
โรคอบุตัิใหม่อบุตัิซ ้า 16,738,200 บาท
1. งบด าเนินงาน 12,838,700             บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,838,700             บาท
(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 410,000                บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 450,000                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,650,000              บาท
(4) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 10,278,700             บาท
(5) วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000                  บาท

2. งบลงทนุ 3,899,500              บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,899,500              บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 3,899,500              บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 3,899,500              บาท

(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 3,899,500              บาท
รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)
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บาท

บาท
7.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     9  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2570)
7.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
7.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-              41.5350      -              52.5049      94.0399      
-                41.5350        -                52.5049        94.0399        

7.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ตวัอยา่ง 85,000
( 36,965 )

70,000 100,000 100,000 100,000

รอ้ยละ 100
( 100 )

100 100 100 100

ลา้นบาท 344.5872       94.0399        52.5049        52.5049        157.5147       
ลา้นบาท 344.5872       94.0399        52.5049        52.5049        157.5147       
ลา้นบาท 166.6671      -                -                -                -                
ลา้นบาท 115.7765      41.5350        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท 62.1436        52.5049        52.5049        52.5049        157.5147      
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.4  แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบดัรกัษาผูต้ิดยาเสพติด                       94,039,900
7.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด 
การควบคุมตวัยาและสารเคมีทางหอ้งปฏิบตัิการ                       94,039,900

 - เพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดน้ าขอ้มลูและองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการตรวจพสูิจน์
   ไปใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

                  701,151,600
                  701,151,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

รวมทัง้สิ้น
1.  ศึกษา คน้ควา้ พฒันาผลงานทางวชิาการเพือ่ก าหนดมาตรการ
ทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนตวัอย่างทีไ่ดร้บัการตรวจวเิคราะห์
ทางหอ้งปฏบิตักิารเพือ่น าไปใชป้้องกนัและแกป้ญัหา
ยาเสพตดิ
เชงิคุณภาพ : การบรกิารตรวจพสูิจนท์างหอ้งปฏบิตักิาร
ดา้นยาเสพตดิเป็นไปตามมาตรฐานสากล
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

งบประมาณ

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการสนับสนุนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพยาเสพติด 
การควบคุมตวัยาและสารเคมีทางหอ้งปฏิบตัิการ 94,039,900 บาท
1. งบลงทนุ 41,535,000             บาท

1.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 41,535,000             บาท
1.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 41,535,000             บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 41,535,000             บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 580,000                บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ระบบผลติน า้บรสุิทธิ์ กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 6,500,000              บาท

(3) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer : GC-MS) พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซ
ส าหรบัจซี ีศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่1 เชียงใหม ่ต าบลดอนแกว้ 
อ าเภอแมร่มิ จงัหวดัเชียงใหม ่1 ชุด 5,500,000              บาท

(4) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer : GC-MS) พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซ
ส าหรบัจซี ีศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่7 ขอนแก่น ต าบลศิลา 
อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 ชุด 5,500,000              บาท

(5) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer : GC-MS) พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซ
ส าหรบัจซี ีศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่10 อุบลราชธานี ต าบลขามใหญ่ 
อ าเภอเมอืงอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 1 ชุด 5,500,000              บาท
(6) เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวความดนัสูง แมสสเปกโทรมเิตอร์
 ออนไลน ์เอส พ ีอ ี(LC-MS online SPE) ศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ที ่11/1 ภูเก็ต ต าบลศรสุีนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 1 เครื่อง 6,955,000              บาท

(7) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer : GC-MS) พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซ
ส าหรบัจซี ีศูนยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่9 นครราชสมีา ต าบลหนองบวัศาลา
อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชุด 5,500,000              บาท

(8) เครื่องแกส๊โครมาโทกราฟ-แมสสเปคโตรมเิตอร ์(Gas Chromatograph-
Mass Spectrometer : GC-MS) พรอ้มเครื่องเตรยีมตวัอย่างชนิดเฮดสเปซ
ส าหรบัจซี ีกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุี
จงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 5,500,000              บาท

2. งบรายจา่ยอื่น 52,504,900             บาท
1) ค่าใชจ่้ายเพือ่การตรวจพสูิจนส์ารเสพตดิในปสัสาวะและวตัถตุอ้งสงสยั 52,504,900             บาท
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บาท

บาท
7.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

7.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

7.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     1  ปี (ปี 2565)
7.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

7.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.6000       16.0500      -              -              18.6500      
2.6000         16.0500        -                -                18.6500        

7.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

แหง่ - 1 - - -

รอ้ยละ - 100 - - -

ลา้นบาท -                18.6500        -                -                -                
ลา้นบาท -                18.6500        -                -                -                
ลา้นบาท -                2.6000         -                -                -                
ลา้นบาท -                16.0500        -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                
ลา้นบาท -                -                -                -                -                

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2565 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

7.5  แผนงานบูรณาการพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต                       18,650,000

                      18,650,000

 กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์

งบประมาณ

                    18,650,000
                    18,650,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาหอ้งปฏบิตักิารกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน OECD GLP

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

7.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคุณภาพ
และการตรวจสอบทางการแพทย์

 - เพือ่พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคุณภาพและการตรวจสอบในอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร

ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนหอ้งปฏบิตักิาร
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ป็นไปตามมาตรฐาน 
OECD GLP
เชงิคุณภาพ : หอ้งปฏบิตักิารกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
เป็นไปตามมาตรฐาน OECD GLP

      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคุณภาพ
และการตรวจสอบทางการแพทย์ 18,650,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 2,600,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,600,000              บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 100,000                บาท
(2) วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 2,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 16,050,000             บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 16,050,000             บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 16,050,000             บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 16,050,000             บาท

(1) ชุดวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองเซลลแ์บบอตัโนมตัดิว้ยความละเอยีดสูง
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 16,050,000             บาท
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ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
1 เงนินอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 502.9467        447.7524        547.7524        647.7524        747.7524        847.7524        
2. รายไดป้ระเภทเงนินอกงบประมาณ 639.7098        700.0000        700.0000        700.0000        700.0000        700.0000        

2.1 เงนิรายได ้ 639.7098       700.0000       700.0000       700.0000       700.0000       700.0000       
2.2 เงนิทีร่ฐับาลอดุหนุนหรอืจดัสรรให ้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 ทนุหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.4 เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.5 เงนิอดุหนุนและบรจิาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.6 เงนิกูใ้นประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.7 เงนิกูต่้างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.8 อืน่ๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงนินอกงบประมาณทัง้สิ้น (1.+2.) 1,142.6565      1,147.7524      1,247.7524      1,347.7524      1,447.7524      1,547.7524      
4. น าไปสมทบกบังบประมาณ -                -                -                -                -                -                

4.1 งบบคุลากร -               -               -               -               -               -               
4.2 งบด าเนินงาน -               -               -               -               -               -               
4.3 งบลงทนุ -               -               -               -               -               -               
4.4 งบเงนิอดุหนุน -               -               -               -               -               -               
4.5 งบรายจ่ายอืน่ -               -               -               -               -               -               

5. คงเหลอืหลงัหกัเงนิน าไปสมทบกบังบประมาณ (3.-4.) 1,142.6565      1,147.7524      1,247.7524      1,347.7524      1,447.7524      1,547.7524      
6. แผนการใชจ้า่ยอืน่ 694.9041        600.0000        600.0000        600.0000        600.0000        600.0000        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 694.9041       600.0000       600.0000       600.0000       600.0000       600.0000       
6.1.1 รายจ่ายประจ า 694.9041       600.0000       600.0000       600.0000       600.0000       600.0000       
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6.2 ภารกจิเพือ่การพฒันา -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.2.1 รายจ่ายประจ า -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลอื (5.-6.) 447.7524        547.7524        647.7524        747.7524        847.7524        947.7524        

แผนการใชจ้า่ยเงนินอกงบประมาณ

8. รายงานสถานะและแผนการใชจ้่ายเงนินอกงบประมาณ
กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

สถานะการเงนิ ปี 2563
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