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วันที่  15  กุมภาพันธ์  2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมกรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
น าเสนอโดย : เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยฯ
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ร้อยละการเบิกจา่ย

ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

งบด าเนินงาน 93.64 ลบ.

งบบุคลากร 121.28 ลบ.

งบอุดหนุน 
14.90 ลบ.

งบรายจ่ายอื่น 
3.7 ลบ.

หน้า 2

ผูกพัน เบิกจ่าย ปีงบ 65

หน้า 3

งบลงทุน 44.91 ลบ.

งบประมาณ จ านวน 278,434,300 บาท
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมกรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณตาม พรบ. 

รายละเอียดตามตารางหน้า 8 
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*ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง หน้า 3
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3,375.07 ลบ. 
43.22%

วิทย์ฯ

1,227.84 ลบ. 
34.50%

สุขภาพจิต

1,186.24 ลบ. 
42.62%

อนามัย

738.40 ลบ. 
40.74%

การแพทย์

47,999.48 ลบ. 
40.55%

ควบคุมโรค

396.45 ลบ. 
43.66%

สป.

607.83 ลบ. 
49.05%

สนับสนุนฯ

100.27 ลบ. 
36.01%

4,399.64 ลบ. 
33.48%

สรุปผลการเบิกจ่าย+PO รวมรายกรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูล ณ วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2565



ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 4

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เงินนอกงบประมาณ งบกลาง

งบด าเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน รวม ทุนวิจัย ด าเนินงาน

1 สลก. 240,073.00    -             3,010,215.50  3,250,288.50   -                  -           3,250,288.50  3,250,288.50   -                

2 สพท. -              -             469,992.90    469,992.90     -                  -           469,992.90     93,998.58       375,994.32      

3 กคพ. 390,000.00    -             -              390,000.00     90,000.00          -           480,000.00     390,000.00      90,000.00        

4 กยส. -              -             364,891.40    364,891.40     -                  -           364,891.40     364,891.40      -                

5 กวผ. 1,840,000.00  6,358,500.00 -              8,198,500.00   -                  -           8,198,500.00  8,198,500.00   -                

6 กสศ. -              -             -              -               61,200.00          -           61,200.00      61,200.00       -                

7 รพ.พท. -               199,600.00        152,960.00 352,560.00     352,560.00      -                

8 สวจ. -              -             -              -               704,500.00        -           704,500.00     462,700.00      241,800.00      

2,470,073.00 6,358,500.00 3,845,099.80 12,673,672.80 1,055,300.00      152,960.00 13,881,932.80 13,174,138.48 707,794.32      รวมท้ังส้ิน

เงินกันคงเหลือล าดับท่ี หน่วยงาน

จ านวนเงินกัน

เงินงบประมาณ
จ านวนเงินกัน

ท้ังส้ิน
เบิก

รายละเอียดตามตารางหน้า 9-10



ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

 = (6)+(7)  = (8)*100/(5)  = (5)-(8)  = (10)*100/(5)

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงาน/โครงการ งบรายจ่าย ส ารองเงิน 64 เบิก PO รวม เบิก+PO ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ

1 สพท. โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 ด าเนินงาน 20,336,185.00     11,509,880.90    991,375.40     12,501,256.30 61.47   7,834,928.70           38.53

2 รพ.พท. โครงการพัฒนาการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 

และการให้ค าปรึกษาเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้รับบริการด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ

ลงทุน 5,300,000.00                    -    5,265,000.00       5,265,000.00              99.34       35,000.00             0.66

25,636,185.00 11,509,880.90  6,256,375.40     17,766,256.30 69.30   7,869,928.70           30.70

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 งบกลาง ณ วันท่ี  11 กุมภาพันธ์ 2565

 รายการ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รวมท้ังส้ิน



ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบกลาง)
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 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

 = (6)+(7)  = (8)*100/(5)  = (5)-(8)  = (10)*100/(5)

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยงาน/โครงการ งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร 65 เบิก PO รวม เบิก+PO ร้อยละ คงเหลือ ร้อยละ

1 สพท. โครงการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 รองรับการเปิด

ประเทศ

ด าเนินงาน 246,810,000.00  16,103,500.00               -      16,103,500.00 6.52  230,706,500.00           93.48

246,810,000.00  16,103,500.00               -      16,103,500.00 6.52  230,706,500.00           93.48

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 งบกลาง ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

 รายการ ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

รวมท้ังส้ิน

ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานคลัง ข้อมูลจากระบบการเงินการคลัง ณ 11 ก.พ. 65



เอกสารตารางรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
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1 2 3 4 5 6 7=(3+5) 8 9 =(2-7) 10

เงิน ร้อยละ เงิน ร้อยละ เงิน ร้อยละ เงิน ร้อยละ

บุคลากร 121,282,600.00    52,330,084.11  43.15  -                -    52,330,084.11    43.15  68,952,515.89    56.85 

ด าเนินงาน 93,641,500.00     21,876,584.85 23.36  10,733,683.02  11.46 32,610,267.87    34.82  61,031,232.13    65.18 

อุดหนุน 14,899,200.00     1,336,087.45   8.97   75,000.00        0.50   1,411,087.45     9.47    13,488,112.55    90.53 

รายจ่ายอ่ืน 3,700,000.00       -                 -     1,528,000.00    41.30 1,528,000.00     41.30  2,172,000.00     58.70 

รายจ่ายประจ า 233,523,300.00   75,542,756.41  32.35  12,336,683.02 5.28  87,879,439.43   37.63  145,643,860.57 62.37 

ลงทุน 44,911,000.00     3,243,476.44   7.22    9,150,119.00    20.37 12,393,595.44    27.60  32,517,404.56    72.40 

รายจ่ายลงทุน 44,911,000.00     3,243,476.44   7.22    9,150,119.00   20.37 12,393,595.44   27.60  32,517,404.56   72.40 

รวม 278,434,300.00   78,786,232.85 28.30 21,486,802.02 7.72   100,273,034.87 36.01  178,161,265.13 63.99 

กลุ่มงานคลัง ส านักงานเลขานุการกรม ข้อมูล GFMIS ณ 11 ก.พ. 65

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 จากระบบ GFMIS
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ส้ินสุด ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์  2565

คงเหลือ
งบรายจ่าย

งบประมาณ

ตาม พรบ.65

เบิก ผูกพัน ผูกพัน+เบิก
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ล าดับท่ี รายการ ช่ืองบรายจ่าย เลขท่ีสัญญา/

ใบส่ังจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จ านวนเงินกัน เบิก เงินกันคงเหลือ หมายเหตุ

1 จ้างปรับปรุงห้องกลุ่มงานสนับสนุนการข้ึน

ทะเบียนยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 3 ช้ัน

 3

ลงทุน สพท.4/2564 บริษัท เยส เฟอร์นิเจอร์ 

จ ากัด

    469,992.90         93,998.58       375,994.32  คงเหลือ 2 งวด งวด 3 จ านวน 164,497.52 บ.

 ครบก าหนดส่งมอบ 25 พ.ย. 64 และงวด 4 

(สุดท้าย) จ านวน 211,496.80 บ. ครบก าหนด

ส่งมอบ 25 ธ.ค. 64 (แก้ไขสัญญาลดอัตรา

ค่าปรับ)

      375,994.32

รายการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีหน้ีผูกพัน
ช่ือหน่วยงาน สถาบันการแพทย์แผนไทย

ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565

รวมเงินกันคงเหลือรอเบิกท้ังส้ิน

ล าดับท่ี รายการ ช่ืองบรายจ่าย เลขท่ีสัญญา/

ใบส่ังจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จ านวนเงินกัน เบิก เงินกัน

คงเหลือ

หมายเหตุ

1 จ้างท่ี

ปรึกษาฯ

เงินนอกงบประมาณ (ทุน

วิจัย)

กคพ.003/2564 นางสาว รุจินาถ อรรถสิษฐ       90,000.00              -    90,000.00 คงเหลืองวด 2 (สุดท้าย) ครบก าหนดส่งมอบ

 16 ก.ย. 64 (ขอขยายเวลาการส่งมอบงาน

เป็นวันท่ี 28 ก.พ. 65)

 90,000.00

รายการขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีหน้ีผูกพัน
ช่ือหน่วยงาน กองคุ้มครองฯ

รวมเงินกันคงเหลือรอเบิกท้ังส้ิน
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ล าดับ รายการ ช่ืองบรายจ่าย เลขท่ีสัญญา/ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จ านวนเงินกัน เบิก เงินกันคงเหลือ หมายเหตุ
1 จ้างท่ีปรึกษาโครงการประสิทธิผลและความ

ปลอดภัยของต ารับยาสมุนไพรจากภูมิปัญญา

ไทยฯ

เงินนอกงบประมาณ (ทุน

วิจัย)

สวจ.1/2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น     604,500.00       362,700.00       241,800.00  คงเหลืองวด 2 (สุดท้าย) ครบ

ก าหนดส่งมอบ 25 ม.ค. 65 

(ขอขยายเวลาส่งมอบภายใน

เดือนมี.ค.65)

      241,800.00รวมเงินกันคงเหลือรอเบิกท้ังส้ิน

รายงานการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีหน้ีผูกพัน

ช่ือหน่วยงาน สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย
ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565
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