
แผนด ำเนินกำรค ำของบประมำณรำยจ่ำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

กองแผนงำนและวิชำกำร

ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2561



มติที่ประชุมกรมเดือนพฤศจิกำยน 2561

ทิศทำงกำรจัดท ำงบประมำณปี 2563 
1. ทดแทน/งำนประจ ำ สิ่งก่อสร้ำงที่อำจจะเสียหำย
2. ตอบสนองเชิงนโยบำย (Genomics Thailand และสมุนไพร)
3. สร้ำงรำยใด้
4. พื้นฐำนที่จ ำเป็น เช่น ระบบไอที
5. ที่พักอำศัย
6. ควำมปลอดภัย
7. ศูนย์สระบุรี

ข้อเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ขอให้หน่วยงำนทบทวนค ำของบประมำณ ตำมแนวทำงของผู้บริหำร
ส่งให้กองแผนงำนภำยในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 



ประเภทงบรำยจ่ำย พ.ร.บ. ปี 62 ค ำขอตั้ง ปี 63
จ ำนวน
เพ่ิม/ลด

ร้อยละ
เพ่ิม/ลด รำยละเอียด

รวมวงเงินค ำงบประมำณ 1,408.8988 2,307.6967 898.7979 63.79

งบบุคลำกร 499.4518 532.3601 32.9083 6.59          - เงินเดือน  442.4489 ลบ.
- ค่ำจ้ำงประจ ำ 41.3971 ลบ.
- ค่ำตอบแทน พขร 48.5141 ลบ.

งบด ำเนินงำน 465.4952 808.3007 342.8055 73.64        - ค่ำตอบแทน 42.2399 ลบ.
- ค่ำใช้สอย 314.1343 ลบ.
- ค่ำวัสดุ 370.9265 ลบ.
- ค่ำสำธำรณูปโภค  81.0 ลบ.



ประเภทงบรำยจ่ำย พ.ร.บ. ปี 62 ค ำขอตั้ง ปี 63
จ ำนวน
เพิ่ม/ลด

ร้อยละ
เพิ่ม/ลด รำยละเอียด

งบลงทุน 417.1417 885.3578 210.2584 43.9
1. ครุภัณฑ์ 353.2378 601.3644 398.4514 205.9 เพิ่มงบ Genomic Thailand  31 ล้ำน

ของ สชพ
เพิ่มระบบไอที (big data) 20 ล้ำน

2. สิ่งก่อสร้ำง 63.9039 283.9934 -188.1930 - 65.9 
- ผูกพันเดิม 39.0864 10.9500 -105.5541 - 67.1 อำคำรชุดพักอำศัยส ำหรับข้ำรำชกำร 

จังหวัดสระบุรี 10.9500 ลบ.

- ผูกพันใหม่ - 184.3200 2.7305 21.1 ก่อสร้ำงอำคำรห้องปฏิบัติกำรและทดลอง (MSI)  
ผูกพัน 3 ปี งปม.รวม  921.6000 ลบ.

- ปีเดียว 24.8175 106.58 + 81.77 329.5 -ซ่อมอำคำรปฏิบัติกำร/อำคำรบ้ำนพัก
-ปรับปรุงถนน/หลังคำที่จอดรถ
-ระบบน้ ำอำคำร 9/ปรับปรุงอำคำร 9/10



ประเภทงบรำยจ่ำย พ.ร.บ. ปี 62 ค ำขอตั้ง ปี 63
จ ำนวน
เพ่ิม/ลด

ร้อยละ
เพ่ิม/ลด รำยละเอียด

งบอุดหนุน 1.1000 1.5900 0.4900 44.5 - ค่ำสมำชิกองค์กรต่ำงประเทศ

งบรำยจ่ำยอื่น .25.7101 80.0881 54.3780 211.5

- รำชกำรต่ำงประเทศ 4.0121 12.4539 8.4418 210.4 กำรประชุมต่ำงประเทศ
ตำมพันธะสัญญำ

- วิจัย 21.6980 67.6342 45.9362 211.7 โครงกำรวิจัยผ่ำน วช 



แผนกำรด ำเนินกำรจัดท ำค ำของบประมำณ 2563
ขั้นตอน ระยะเวลำ

1. จัดท ำรำยละเอียดค ำชี้แจงวงเงินค ำขอต้ังงบประมำณ 2563 1-30 ธันวำคม 2562

2. จัดท ำรำยละเอียดขอเปิดผลผลิต โครงกำรในระบบ E-budgeting 24-25 ธันวำคม 2562

3. สร้ำงทะเบียนรำยกำรครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้ำงตำมรำยกำรที่จะขอตั้ง
ในระบบ E-budgeting

2-10 มกรำคม 2562

4. จัดท ำรำยละเอียดเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรให้บริกำรกรม เป้ำหมำยกำรให้บริกำร
กระทรวง กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม ยุทธศำสตร์จัดสรร ปรับให้สอดคล้องกับแผน
แม่บทชำติ และ Flagship ของกระทรวงสำธำรณสุข

2- 4 มกรำคม 2562

5. บันทึกข้อมูลรำยละเอียดค ำของบประมำณในระบบ E-budgeting
และ Sign off ข้อมูลในระบบ

11-15 มกรำคม 2562

6. จัดท ำแบบรำยงำนค ำของบประมำณ ส่งส ำนักงบประมำณ
และกระทรวงสำธำรณสุข

15-21 มกรำคม 2561


