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งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันการแพทย์ไทย -จีน ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 1,783,654.88 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่น
สามพันหกร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น  

- งบด าเนินงาน    1,183,625.00 บาท 
- งบรายจ่ายอ่ืน      600,029.๘๘  บาท  (เบิกจ่ายที่สย.) 

 
หมายเหตุ  

- งบรายจ่ายอ่ืน ประกอบด้วย 
1. โครงการประชุมวิชาการการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับนานาชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี (การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 249 ครั้งที่ 
7) ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2559 ใช้เงินจ านวน 298,716.88 บาท  

 2. โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 9 และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้าน
การแพทย์ไทย-จีน ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรรมมาธิการ
สาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน 2559 
ใช้เงินจ านวน 301,313.00 บาท 

- งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมจัดนิทรรศการ และให้บริการรักษาด้านการแพทย์แผนจีนในงาน
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เป็นงบเงินอุดหนุนที่เบิก-จ่ายจากกองพัฒนาและบริการวิชาการ 
จ านวนเงิน 16,560.๐๐ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑  

  
 
 

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน  
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ตารางท่ี ๑ รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 

โครงการ 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

(บาท) 
เพิ่ม-ลด(บาท) รับสุทธิ PO(บาท) เบิก-จ่าย(บาท) 

กันเงินเหลื่อม
ปี(บาท) 

คงเหลือจ่าย
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

              

งบด าเนินงาน 340,000.00 -26,000.00 314,000.00   311,958.19  2,041.81 

2. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วม
รักษาโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
(โครงการจัดท าต าราฝังเข็มร่วมรักษาโรค
โครงการต่อเนื่อง 2 ปี ปีที ่2) 

              

งบด าเนินงาน 200,000.00 79,250.00 279,250.00   274,340.00  4,910.00 

3. โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 
9 และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ
ด้านการแพทย์ไทย-จีนระหว่างกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กับส านักงานสาธารณสุขเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้
ครั้งที ่9 

              

งบด าเนินงาน 70,000.00 -63,510.00 6,490.00   6,490.00   0.00 
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โครงการ 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

(บาท) 
เพิ่ม-ลด(บาท) รับสุทธิ PO(บาท) เบิก-จ่าย(บาท) 

กันเงินเหลื่อม
ปี(บาท) 

คงเหลือจ่าย
(บาท) 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ด้านการแพทย์แผนจีน 

              

งบด าเนินงาน 200,000.00 -86,115.00 113,885.00   88,965.50   0.00 

5. Fixed cost               

งบด าเนินงาน 450,000.00 20,000.00 470,000.00  458,348.14   11,651.86 

รวม(บาท) 1,060,000.00 123,625.00 1,183,625.00 0.00 1,140,101.83 0.00 43,523.17 
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ตารางท่ี ๒ สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการนอกแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน 

 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ได้รับจัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายจริง 
(บาท) 

ร้อยละ
(%) 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ     

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559(โอนคืนเข้างบกลางกรม 26,000 บาท) 

314,000 311,958.19 99.35 บุญใจ  
ลักขณา 

2. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วมรักษาโรค 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี ปีที ่
2) (ขอรับจัดสรรเพ่ิม 79,250 บาท) 

279,250 274,340 98.24 นพ.ธวัช 
ฐิตารัตน์ 

3. โครงการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 9 และ
การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์
ไทย-จีน ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกกับส านักงานสาธารณสุขเทศบาล
นครเซี่ยงไฮ้ครั้งที่ 9 (โอนคืนเข้างบกลางกรม 63,510 
บาท) 

6,490 6,490 100 ภญ.สินีพร 
ฐิตารัตน์ 

4. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้าน
การแพทย์แผนจีน(โอนคืนเข้างบกลางกรม 86,115 
บาท) 

113,885 88,965.50 78.12 ภญ.สินีพร 
ฐิตารัตน์ 
ณัทพิมล 

 ๕. Fixed cost (ขอรับจัดสรรเพิ่ม 20,000 บาท) 470,000 458,348.14 97.52 สมรัฐ       
อุทัยทิพย์      

รวม 1,783,654.88 1,140,101.83 96.32  
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ     

๖. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 เงินลงทะเบียน  
พญ.รุ่งนภา 

วรวัน 
๗. โครงการศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์ตามโครงการ
อบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) 

 Fixed cost  พญ.รุ่งนภา 
ฐิตารัตน์ 

๘.โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน(คกร.) สมัยที่ 21 
๘.1 Clinical Training and Exchange on the 
Common Diseases Treatment Combining WM 
and TCM Acupuncture (เลขที่โครงการ: 21-RD-09) 

 
งบประมาณจาก 
กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

(สพร.) 

 
นพ.ธวัช 
ฐิตารัตน์ 
อุทัยทิพย์ 

๘.๒ Acupuncture as Adjunctive Therapy to 
Anesthesia in surgical Operation (เลขที่โครงการ 
21-SV-12T) 

 
 

นพ.ธวัช 
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