
แนวทางการพิจารณางบลงทุนเหลือจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

นางสาวนันทวรรณ เมฆา
ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



สรุปภาพรวมงบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 1 ) 

รายการ
งบประมาณ 

(บาท) รายการ
ค าขอ งบลงทุน

เหลือจ่าย
(บาท)

เสนอกรอบการพจิารณา
อนุมัตงิบลงทนุเหลือจ่าย

(บาท)

เงินเหลือจ่ายใน
ระบบ GFMIS 

ณ วันท่ี 15
มกราคม 2564

25,147,313.26 1. รายการครุภัณฑ์ ตามมติที่ประชุมเพิ่มศักยภาพห้องปฏบิัตกิาร 
(เฉพาะรายการครุภัณฑ์ไม่เกิน 1 ลบ.)
1. เคร่ือง BSC (4 เคร่ือง x 490,000 บาท) = 1.96 ลบ.
2. เคร่ืองปั่น (7 เคร่ือง x 35,000 บาท) = 0.245 ลบ.
3. PCR Cabinet (2 เคร่ือง x 100,000 บาท) = 0.2 ลบ.

2,405,000

2. รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามค าขอหน่วยงาน (33 หน่วย) 70,238,500

14,500,000

2.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 14.83) 10,414,700

2.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 62.94) 44,204,200

2.3 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ร้อยละ 13.32) 9,352,900

2.4 ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ร้อยละ 8.93) 6,266,700

3. ค่าสาธารณูปโภคของกรม 11,522,527.45 8,242,313.26

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,147,313.26

เสนอกรอบการพิจารณาอนุมัตงิบลงทุนเหลือจ่าย (หลังการประชุมเพ่ิมศักยภาพห้องปฏิบัติการ วันที่ 22 ม.ค. 2564)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าสาธารณูปโภค

ค าของบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปี 2564

ค าขอ เสนออนุมัติ

รายการ ค าขอ เสนอจัดสรร
1.รายการครุภัณฑ์ 63,971,800 14,074,573.08

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 10,414,700 3,691,286.08

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 44,204,200 8,402,654.00

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9,352,900 1,980,633.00

2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,266,664.00 2,638,064.00

3. ค่าสาธารณูปโภค 11,522,527.45 8,434,676.18

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 81,760,991.45 25,147,313.26

เสนอขออนุมัติงบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก) 

- รายการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 16,712,637.08 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 8,434,676.18 บาท
รวมทั้งสิ้น 25,147,313.26 บาท



(ร่าง) แนวทางการพิจารณา งบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.1 รองอธิบดี เป็นประธาน 
1.2 ผู้แทน ผอ.ส่วนกลาง จ านวน 3 ท่าน
1.3 ผู้แทน ผอ.กลุ่มศูนย์ จ านวน 2 ท่าน
1.4 ผอ. กองแผนงานและวิชาการ

2.1 รายการครุภัณฑ์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

2.2 ความจ าเป็น ความคุ้มค่า และสามารถเบิกจ่ายไดภ้ายในเดือนมีนาคม (รอบ1), เมษายน (รอบ 2) 
- รายการครุภัณฑ์มีที่จ าเป็นต้องใช้งานเพื่อด าเนินกิจกรรมส าคัญตามนโยบายของกรม
- รายการครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นในส านักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2.3 ความจ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานในงานด้านระบบพื้นฐาน

2.4 รายการค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของกรม 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณางบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564

1. การประชุมพิจารณางบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย



หลักเกณฑ์การพิจารณา งบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (เดิม)

รายการที่หน่วยงานจัดล าดับความส าคัญ ในล าดับ 1-5 (32 หน่วยงาน)1
รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์อื่นๆ 
ที่มีความจ าเป็นในส านักงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการด าเนินงานของหนว่ยงาน 

2
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้งาน เพื่อด าเนินกิจกรรมส าคัญของหน่วยงาน 3
ความจ าเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานในงานด้านระบบพื้นฐาน เช่น ระบบประปา เครื่องปรับอากาศ 
ระบบส ารองข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบฆ่าเชื้อโรคน้ าเสียปนเปื้อนด้วยสารเคมี เป็นต้น 

4
รายการค่าสาธารณปูโภคของกรม 5



ล าดับ รายได้หน่วยงาน
จ านวน 
(แห่ง)

หน่วยงาน งบประมาณ/หน่วยงาน (บาท) หมายเหตุ

1 มากกว่า 20 ลบ. 6 สชพ./ สรส./สวส./สคอ./สมป./ศวก 3 นครสวรรค์ ไม่เกิน 600,000 บาท อาจเปลี่ยนแปลง
ตามฐานงบลงทุน 
เหลือจ่ายที่เหลือ 
ในแต่ละรอบ/ปี

2 ระหว่าง 11 - 20 ลบ. 9 ศวก 1 เชียงใหม่/ศวก 5 สมุทรสงคราม
ศวก 6 ชลบุรี/ศวก 7 ขอนแก่น/ศวก 8 อุดรธานี

/ศวก 9 นครราชสีมา/ศวก 10 อุบลราชธานี
/ศวก 11/1 ภูเก็ต/ศวก 12 สงขลา

ไม่เกิน 500,000 บาท

3 ระหว่าง 0.5 - 10 ลบ. 10 สสว./สยวส./สชว./สวพ./จสน.
ศวก 1/1 เชียงราย/ศวก 2 พิษณุโลก
ศวก 4 สระบุรี/ศวก 11 สุราษฎร์ธานี

/ศวก 12/1 ตรัง 

ไม่เกิน 400,000 บาท

4 น้อยกว่า 0.5 ลบ.
(รวมหน่วยงานสนับสนุน)

8 กอง PT/สล./สววพ./ตสน./กพร./ผน.
/ศทส./กลุ่มจริยธรรม

ไม่เกิน 300,000 บาท

(ร่าง) กรอบการพิจารณาอนุมัติงบลงทุนเหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564

** หมายเหตุ ข้อมูลรายได้หน่วยงาน เฉลี่ย 3 ปี  จากฝ่ายคลัง ส านักงานเลขานุการกรม
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ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ครุภณัฑส์  านกังาน ที่ดินสิ่งก่อสรา้ง

6.8967 ลบ. 

0.2660 ลบ. 

2.2578 ลบ. 

0.9674 ลบ. 

0.4220 ลบ. 

2.3364 ลบ. 

สรุปภาพรวมค าของบลงทุนเหลือจ่าย หน่วยงานส่วนกลาง 32,756,000 บาท 

1.1792 ลบ. 

0.5752 ลบ. 

0.0185 ลบ. 

2.5066 ลบ. 

0.1034 ลบ. 

0.7813 ลบ. 

1.3233 ลบ. 

2.6908 ลบ. 

7.6992 ลบ. 

0.5242 ลบ. 

2.2080 ลบ. 
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ศวก.เชียงใหม่

ศวก.เชียงราย

ศวก.พิษณโุลก

ศวก.นครสวรรค์

ศวก.สระบรุี

ศวก.สมทุรสงคราม

ศวก.ชลบรุี

ศวก.ขอนแก่น

ศวก.อดุรธานี

ศวก.นครราชสีมา

ศวก.อบุลราชธานี

ศวก.สรุาษฎรธ์านี

ศวก.ภเูก็ต

ศวก.สงขลา

ศวก.ตรงั

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ ครุภณัฑส์  านกังาน ที่ดินสิ่งก่อสรา้ง

0.4128 ลบ. 

3.1234 ลบ. 

6.1355 ลบ. 

1.2710 ลบ. 

0.3520 ลบ. 

3.7673 ลบ. 

1.1935 ลบ. 

2.9750 ลบ. 

2.2476 ลบ. 

4.9505 ลบ. 

3.6765 ลบ. 

0.0853 ลบ. 

2.2407 ลบ. 

2.1775 ลบ. 

2.8739 ลบ. 

สรุปภาพรวมค าของบลงทุนเหลือจ่าย หน่วยงานส่วนภูมิภาค  37,482,500 บาท 


