
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ ๒.๒ 
 

สรุปผลการใชจายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / รายงานผลการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา  ๔๙ 

 
 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันการแพทยไทย-จีน ไดรับงบประมาณจากกรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และจากเงินลงทะเบียน จํานวน ๖,๐๖๕,๕๕๑.๙๙ บาท 

(หกลานหกหม่ืนหาพันหารอยหาสิบเอ็ดบาทเกาสิบเกาสตางค) แบงเปน  

- งบเงินอุดหนุน      ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

- งบดําเนินงาน   3,184,788.00 บาท 
- งบรายจายอ่ืน     735,763.99  บาท (เบิกจายจากสํานักยุทธศาสตร) 
- งบเงินบํารุง (เงินลงทะเบียน)      1,935,000.00 บาท 
- งบกองทุนภูมิปญญา ฯ        ๙๐,๐๐๐.00 บาท   

รายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๑ และ ๒ 

  

 

 

 
 

 

ขอมูลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ของสถาบันการแพทยไทย-จีน  



สถาบันการแพทยไทย-จีน / รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา  ๕๐ 

 

ตารางท่ี ๑ รายละเอียดการเบิกจายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

โครงการ 
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

(บาท) 
เพ่ิม-ลด(บาท) รับสุทธิ PO(บาท) เบิก-จาย(บาท) 

กันเงินเหล่ือมป
(บาท) 

คงเหลือจาย
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ
คุมครองผูบริโภคดานการแพทยแผนจีน                

              

งบดําเนินงาน 805,040.00 300,049.29 1,105,089.29   575,089.29 530,000.00 0 

งบรายจายอ่ืน 502,273.99   502,273.99   502,273.99   0 

2. โครงการจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทย
แผนจีน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

              

งบดําเนินงาน 439,072.00 12,977.00 452,049.00   355,749.00 96,300.00 0 

3. โครงการจัดการความรูการฝงเข็มรวม
รักษาโรค ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

              

งบดําเนินงาน 387,640.00 -42,580.00 345,060.00   345,060.00   0 

งบรายจายอ่ืน 233,490.00   233,490.00   233,490.00   0 

4. โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผน
จีนและการแพทยผสมผสาน 

              

งบดําเนินงาน 573,536.00 -54,787.89 518,748.11   517,748.11   1,000.00 



สถาบันการแพทยไทย-จีน / รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา  ๕๑ 

โครงการ 
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

(บาท) 
เพ่ิม-ลด(บาท) รับสุทธิ PO(บาท) เบิก-จาย(บาท) 

กันเงินเหล่ือมป
(บาท) 

คงเหลือจาย
(บาท) 

5. โครงการประชุมวชิาการไทย-เซี่ยงไฮ คร้ังที่ 8 
และการประชุมคณะกรรมการความรวมมือ
ดานวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี 8 

              

งบดําเนินงาน 499,500.00 -184,880.00 314,620.00   314,620.00   0 

6. Fixed cost               
งบดําเนินงาน 480,000.00 -49,098.09 430,901.91 1,616.50 421,584.04   7,701.37 

รวมงบดําเนินงาน 3,184,788.00 -18,319.69 3,166,468.31         

รวมงบรายจายอ่ืน 735,763.99   735,763.99         

รวม(บาท) 3,920,551.99 -18,319.69 3,902,232.30 1,616.50 3,265,614.43 626,300.00 8,701.37 

 

หมายเหตุ 
1. ผูกพันเงินกันเหลื่อมปเพ่ือจัดจางพิมพหนังสือพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน เลม ๒ และมาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทยเลม ๒ จํานวน 626,300.00 บาท 
2. มี PO คงคาง จํานวน 1,616.50 บาท 
3. มีเงินงบประมาณคงเหลือ จํานวน 8,710.37 บาท



สถาบันการแพทยไทย-จีน / รายงานผลการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  หนา  ๕๒ 

ตารางท่ี ๒ สรุปรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการนอกแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันการแพทยไทย-จีน 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ    
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุมครองผูบริโภคดาน

การแพทยแผนจีน 
1,105,089.29 บุญใจ  

ลักขณา 

งบรายจายอ่ืน 
502,273.99 

บาท 
เบิกจายจาก 

สํานักยุทธศาสตร 
2. โครงการจัดทําพจนานุกรมศัพทการแพทยแผนจีน 452,049.00 นพ.ธวัช, ฐิตารัตน  
3. โครงการจัดการความรูการฝงเข็มรวมรักษาโรค 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
345,060.00 นพ.ธวัช, ยุพาวดี  

อรุณี, ฐิตารัตน 

งบรายจายอ่ืน 
233,490.00 

บาท 
เบิกจายจาก 

สํานักยุทธศาสตร 
4. โครงการพัฒนาเครือขายการแพทยแผนจีนและการแพทย

ผสมผสาน 
518,748.11 วลัยลักษณ  

5. โครงการประชุมวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ ครั้งท่ี 8 และการ
ประชุมคณะกรรมการความรวมมือดานวิชาการไทย-เซ่ียงไฮ 
ครั้งท่ี 8 

314,620.00 ลักขณา  

๖.  โครงการพัฒนาหนวยงาน (Fixed cost) 430,901.91 ยุพาวดี,  อรุณี     
ฐิตารัตน  
อุทัยทิพย      

 

งบดําเนินงานรวม 3,166,468.31   
งบรายจายอ่ืนรวม 735,763.99   

โครงการนอกแผนปฏิบัติการ    
๗. โครงการอบรมหลักสูตรแพทยฝงเข็ม (๓ เดือน) ปงบประมาณ   

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
1,935,000.00 นพ.ธวัช เงินลงทะเบียน 

๘. โครงการจัดนิทรรศการการแพทยแผนจีนในงานมหกรรม
สมุนไพรแหงชาติครั้งท่ี ๑๒ 

120,000.00 วลัยลักษณ        งบกลางกรม     
(งบเงินอุดหนุน) 

๙. โครงการศึกษาขอมูลสมุนไพรไทย-จีนท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจ 

90,000.00 
นพ.ธวัช งบกองทุน ฯ 

รวมงบประมาณนอกแผนปฏิบัติการ 2,145,000.00   
ใชจายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,047,232.30 

คิดเปนรอยละ 99.70 

 


