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ข้อมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2563

วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

 12 ต.ค. 63 คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก าหนดการแนวทางการจัดท างบประมาณและ

ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ปฏิทินงบประมาณปี 2565

กรมควบคุมโรค

15 ต.ค. 63 กรมควบคุมโรค แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ของส านักงบประมาณ + แจ้งทบทวนผลผลิต + แจ้งจัดท าค าขอ

งบประมาณ 65

กยผ. คร.  - ชุดข้อมูลทบทวน/ปรับปรุงฯ 

ส าหรับปี 2564

 - ความชัดเจนของเป้าหมายการ

ให้บริการกรมฯ ผลผลิต กิจกรรม และ

ตัวช่ีวัดความส าเร็จ

  1 - 29 พ.ย. 63 ทบทวนจุดเน้นและกรอบการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวช้ีวัดผลส าเร็จงานตามภารกิจหน่วยงาน)

ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลจุดเน้น ปี 2565 (หน่วยงาน)

   1 - 15 ต.ค. 63  - รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ส่งส านัก

งบประมาณ (รายงาน สงป. รายไตรมาส พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ

การติดตามและประเมินผล ส านักงบประมาณ )

กยผ. คร.

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ต.ค. - 30 พ.ย. 63  - ทุกหน่วยงานจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เบ้ืองต้น 

   1. งบบุคลากร, งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า/ ประจ า), งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน และงบ

รายจ่ายอ่ืน) จัดส่งให้ กยผ. คร. ภายในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563

   2. งบด าเนินงาน (โครงการ และค่ายา) ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

 ทุกหน่วยงาน  ข้อมูลค าของบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ

กรมควบคุมโรค

16 ต.ค. 63  - ซักซ้อมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค

กยผ. คร.

ธ.ค. 63 นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565

สัปดาห์ท่ี 1 ของ

เดือน ธ.ค. 63

 - พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค งบลงทุน

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน

สัปดาห์ท่ี 2 ของ

เดือน ธ.ค. 63

 - พิจารณางบประมาณค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค งบด าเนินงานโครงการ

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบด าเนินงาน

โครงการ

15 ธ.ค. 63  - สรุปวงเงินภาพรวมค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรมควบคุมโรค

ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 กรมควบคุมโรค 

1. การทบทวนงบประมาณและวางแผนงบประมาณ



วันท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผลลัพธ์

ธ.ค. 63 - พ.ค. 64 2.1 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ธ.ค. 63 - 

 ม.ค. 64

 - บันทึกรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในระบบ E - budgeting ของส านักงบประมาณ

กยผ. คร. ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค

ม.ค. 63  - จัดท ารายละเอียดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน

ภาพรวม จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขและส านักงบประมาณ 

ภายใน มกราคม 2564

กยผ. คร.

 ม.ค. -  มี.ค. 64  - จัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ 

ตามหลักเกณฑ์ของส านักงบประมาณ

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.
 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อส านักงบประมาณ

 มี.ค. 64 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงบประมาณ

เม.ย. 64 การรับฟังความคิดเห็นเร่ืองการจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จากส่วนราชการ

ส านักงบประมาณ

เม.ย. - ส.ค. 64 2.2 จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค

 พ.ค. 64  - ส่ือสารแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี ให้ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน /

กยผ. คร.

มิ.ย. - ส.ค. 64  - จัดท ารายละเอียดประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ในระดับหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

3.1 การอนุมัติงบประมาณ

26 - 27 พ.ค. 64  - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวาระท่ี 1

มิ.ย. - ส.ค. 64  -พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ

มิ.ย. - ส.ค. 64  - เข้าร่วมช้ีแจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ /อนุกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหารและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

11 - 13 ส.ค. 64  - พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในวาระ 2 - 3

7 ก.ย. 64  - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอข้ึน

ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

 พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2565

3.2 การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 ก.ย. 64 กรมควบคุมโรค อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหาร/ 

กยผ. คร.

1 - 15 ต.ค. 64 กรมควบคุมโรคแจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2565 ให้แก่หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการปรับเปล่ียน เม่ือ ครม. เห็นชอบปฏิทินงบประมาณปี 2565 ของส านักงบประมาณ

2. การจัดท างบประมาณ และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ

3. การอนุมัติงบประมาณ / การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ

 เอกสารประกอบค าช้ีแจงงบประมาณ 

ต่อกรรมมาธิการฯ และอนุกรรมาธิการฯ



ข้อมูล ณ วันท่ี 7 ต.ค. 63

รายการงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ เอกสารท่ีต้องแนบ ก าหนดส่ง

ภาพรวมงบประมาณ ทุกหน่วยงาน Fm_Summary_Plan 30 พ.ย. 63

1. งบบุคลากร

  1.1 เงินเดือน Fm_ค าขอ_101
  1.2 ค่าจ้างประจ า Fm_ค าขอ_102

  1.3 พนักงานราชการ Fm_ค าขอ_103

  ข้อมูลประกอบงบบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล /

 กองบริหารการคลัง

ข้อมูลพ้ืนฐาน

2. งบด าเนินงาน  
  2.1 งบด าเนินงาน (ข้ันต่ า ภารกิจประจ า) 16 พ.ย. 63
      2.1.1 ค่าตอบแทน

        1. ค่าเช่าบ้าน ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_201_1

        2. ค่าตอบแทนข้าราชการเงินเดือนเต็มข้ัน Fm_ค าขอ_201_2

        3. ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ าเงินเดือนเต็มข้ัน Fm_ค าขอ_201_3
        4. เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร

ท่ีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_201_4

        5. ค่าตอบแทนก าลังคนด้านการสาธารณสุข ซ่ึงเป็น

เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (พ.ต.ส.)
ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_201_5

        6. ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ

พนักงานราชการนอกเหนือ สปพ.

สคร. 12 Fm_ค าขอ_201_6

        7. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึกของพยาบาล สถาบันราชประชาสมาสัย / 

สถาบันบ าราศนราดูร

Fm_ค าขอ_201_7

        8. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ผู้ป่วยโรคเร้ือน) สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_201_8

        9. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง ส านักงานเลขานุการกรม Fm_ค าขอ_201_9

        10. ค่าตอบแทนการลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค กองระบาดวิทยา Fm_ค าขอ_201_10
      2.1.2  ค่าใช้สอย
        1. ค่าเช่าทรัพย์สิน

           1.1  ค่าเช่าอาคารส านักงาน (อาคาร / ท่ีดิน) ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_1

           1.2  ค่าเช่าทรัพย์สิน (รักษางานเดิม) ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_1.1
                 1.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

                 1.2.2 เช่าสถานท่ีเก็บวัสดุ

                 1.2.3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

                 1.2.4 เช่ารถลงพ้ืนท่ี

        2. ค่าเช่ารถยนต์ ส านักงานเลขานุการกรม Fm_ค าขอ_202_2

ตารางมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 กรมควบคุมโรค

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

16 พ.ย. 63

Fm_ค าขอ_201_สรุป

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
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        3. ค่าจ้างเหมาบริการ (ภารกิจประจ า) ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_

สรุปค่าจ้างเหมา

16 พ.ย. 63

           3.1 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_1
           3.2  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_2
           3.3  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_3
           3.4  ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_4

           3.5  ค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า - สวนหย่อม ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_5

           3.6  ค่าจ้างเหมาดูแล บ ารุงรักษาลิฟต์ ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_6

           3.7  ค่าจ้างเหมาดูแลก าจัดปลวก ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_7

           3.8  ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_8

           3.9  ค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_9

           3.10  จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์และดูแลรักษา

เคร่ืองมือแพทย์รวมบริการซักผู้ป่วย

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_10

           3.11  จ้างเหมาบริการระบบคลังเวชภัณฑ์และ

วัสดุอุปกรณ์ (VMI)

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_202_11

           3.12  ค่าจ้างเหมาพนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ กองโรคติดต่อน าโดยแมลง Fm_ค าขอ_202_12
        4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองบริหารทรัพยากรบุคคล Fm_ค าขอ_103
  2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค
       1. ค่าประปา 

       2. ค่าไฟฟ้า 

       3. ค่าโทรศัพท์ 

       4. ค่าไปรษณีย์

       5. ค่าเช่ือมโยงเครือข่าย 

2.2 งบด าเนินงาน (โครงการ) Fm_plan_สรุป

Fm_Full_Paper

2.3 งบด าเนินงาน (ค่ายา เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาฯ)
       1. เวชภัณฑ์ (ยา / มิใช่ยา)

       2. วัคซีน

       3. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

3. งบลงทุน ทุกหน่วยงาน

3.1 ครุภัณฑ์ Fm_Invest
3.2 ส่ิงก่อสร้าง Fm_Invest

ทุกหน่วยงาน Fm_ค าขอ_203

ทุกหน่วยงาน 30 พ.ย. 63

กอง สถาบัน สคร. Fm_ค าขอ_204 30 พ.ย. 63

16 พ.ย. 63
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4. งบเงินอุดหนุน 16 พ.ย. 63

   4.1 อุดหนุนท่ัวไป
        4.1.1 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_401_1
        4.1.2 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_401_1

        4.1.3 ค่าสังคมสงเคราะห์ สถาบันราชประชาสมาสัย / 

สถาบันบ าราศนราดูร

Fm_ค าขอ_401_1

        4.1.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม อมม. กองโรคติดต่อน าโดยแมลง Fm_ค าขอ_401_1
        4.1.5 เงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ

ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

กองโรคเอดส์ และโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์

Fm_ค าขอ_401_2

        4.1.6 เงินอุดหนุนทุนการศึกษากรมควบคุมโรค กองบริหารทรัพยากรบุคคล Fm_ค าขอ_401_3

   4.2 อุดหนุนเฉพาะกิจ

        4.2.1 เงินอุดหนุนค่าอาหารผู้ป่วยโรคเร้ือน สถาบันราชประชาสมาสัย Fm_ค าขอ_401_1

5. งบรายจ่ายอ่ืน 16 พ.ย. 63

 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว

(มีพันธะสัญญาฯ ,น าเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ)

   * แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Fm_ค าขอ_502_1
   * รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Fm_ค าขอ_502_2
   * รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ Fm_ค าขอ_502_3
   * รายละเอียดช้ีแจง Fm_ค าขอ_502_4

ส านักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ

Fm_ค าขอ_401_สรุป

งบอุดหนุน



แนวทาง การจดัท าค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรมควบคุมโรค

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมควบคุมโรค
ตุลาคม 2563




