
ค ำของบกลำงโควิด-19 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 รอบ 2

นำงสำวนันทวรรณ เมฆำ 
ผู้อ ำนวยกำรกองแผนงำนและวิชำกำร

วันที่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2564



601,039,300 บำท

4,793,000 บำท

48,960,000 บำท

41,150,000 บำท

1. ค่ำตอบแทนกำรเสี่ยงภัยส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 24,840,000 บำท 
2. ค่ำตอบแทนกำรเสี่ยงภัยส ำหรับเจ้ำหนำ้ทีรับตัวอย่ำง หรืองำนสนับสนนุอืน่ๆ จ ำนวน 18,360,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนกำรเสี่ยงภัยส ำหรับพนกังำนขบัรถรบัส่งตัวอย่ำง จ ำนวน 5,760,200 บำทค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

ครุภัณฑ์

1. งำนตรวจเช็คบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบ BSL3 จ ำนวน 423,000 บำท
2. ค่ำซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบงำนห้องปฏิบัติกำร BSL 2+ และ BSL 2 จ ำนวน 1,870,433 บำท
3. ค่ำบ ำรุงรักษำและสอบเทียบเครื่องวิเครำะห์ล ำดับสำรพันธุกรรม จ ำนวน 2,500,000 บำท

1. ค่ำวัสดุและชุดน้ ำยำตรวจยนืยนัสำรพันธุกรรมเชือ้โควิด-19 จ ำนวน 21,875 ตัวอย่ำง เป็นเงิน 35,000,000 บำท
2. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์และชุดน้ ำยำ ส ำหรับตรวจกำรกลำยพนัธุ์ของเชื้อโรควิด-19 รวมเป็นเงิน 23,900,000 บำท

- ตรวจหำแบบเฉพำะต ำแหน่ง (SNP mutation) (20 ชุด x 45,000 บำท) 900,000 บำท
- ตรวจหำแบบเบสจ ำเพำะ (targeted sequencing) (5,000 ตัวอย่ำง x 1,000 บำท) 5,000,000 บำท
- ตรวจวิเครำะห์ล ำดับเบสทั้งจีโนม (whole genome sequencing) (4 ชุด x 4,500,000 บำท) 18,000,000 บำท

3. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ ส ำหรับใช้ในกำรจัดเก็บตัวอย่ำงส่งตรวจ จัดเก็บเชื้อไวรัส เก็บสำรเคมี และจัดเก็บขยะติดเชื้อ
ในห้องปฏิบัติกำร 2,139,300 บำท
4. น้ ำยำสกัดสำรพันธุกรรม (จ ำนวน 400,000 ชุด x 150 บำท) 60,000,000 บำท
5. น้ ำยำตรวจวิเครำะห์ ด้วยวิธี Real-Time PCR (จ ำนวน 400,000 ชุด x 600 บำท) 240,000,000 บำท
6. ชุดเก็บตัวอย่ำงและรักษำสภำพตัวอย่ำง (UTM) (จ ำนวน 4,000,000 ชุด x 60 บำท)  240,000,000 บำท

1. เครื่องเพิ่มปริมำณสำรพันธุกรรมในสภำพจริง (Real-Time PCR) 
จ ำนวน 18 เครื่อง เป็นเงิน 28,800,000 บำท
2. ตู้เพำะเชื้อแบบมีแก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ (1 เครื่อง) 400,000 บำท
3. เครื่องปั่นเหวี่ยงควำมเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิ (1 เครื่อง) 450,000 บำท
4. เครื่องวิเครำะห์ล ำดับสำรพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้ำ (sequencer) 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ ำนวน 1 เครื่อง 11,500,000 บำท

7.04 %

0.69 %

86.36 %

งบกลำง โครงกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหำโรคติดต่ออุบัติใหม่ (COVID-19) 
ระยะกำรระบำดระลอกใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 2 งบประมำณ  695,942,733 บำท

5.91 %

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2564



ข้อเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำและสั่งกำร
กำรใช้จ่ำยงบกลำงโควิด19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 2

แต่งตั้งคณะท ำงำนพิจำรณำกำรจัดซื้อและตรวจรับ ประกอบด้วย 
1) รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมาย 2) ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ 3) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข 4) ผู้อ านวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5) ผู้อ านวยการกองการแพทย์จีโนมิกส์และ
สนับสนุนนวัตกรรม 6) ผู้อ านวยการส านักคุณภาพอาหารและความปลอดภัย 7) ผู้อ านวยการสถาบันชีววัตถุ                     
8) ผู้แทนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 9) หัวหน้าฝ่ายพัสดุ 10) หัวหน้าฝ่ายคลัง

เร่งรัดกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบกลำงโควิด19 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบแรก 

(ผลการเบิกจ่ายรวมยอดผูกพนั 12,631,527.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.32 ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2564)

จัดท ำแผนกำรจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์ภำพรวมของกรม และทีต่้องส ำรองไว้เพื่อเตรียมควำมพร้อม            
และสนับสนุนเครือข่ำยหอ้งปฎิบัติกำร


