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งปม. ปี 2565 (ภาพรวมหน่วยงานตามรา่ง พรบ.)  (1) 1,816,415,600        บาท -            บาท

แผนงานพ้ืนฐาน - แผนงานยทุธศาสตร ์
(2) งบด าเนินงาน 281,123,400          บาท  
(3) งบเงินอดุหนุน 1,380,000             บาท  
(4) งบรายจ่ายอืน่ -                      บาท  
(5) รวมทั้งสิ้น 282,503,400         บาท

งปม. ปี 2565 วงเงนิที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 282,503,400          บาท  (6) 
เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2564 75,339,200-            บาท  (7) = (6) - (8)

ร้อยละ 21.05-                    

ภาพรวมการเบิกจา่ย งปม. ปี 2564
 (8) พรบ. ปี 2564 357,842,600          บาท

โอนเปล่ียนแปลง -                      บาท
พรบ. โอน ปี 2564 -                      บาท
เบิกจ่ายจริง (พรบ.ปี 2564) 64.43% 230,546,417          บาท (ณ 30 ม.ิย.64)
จ่ายจริง+PO 256,571,432          บาท (ณ 30 ม.ิย.64)
เงินกนัเหล่ือมปี (30 ก.ย. 63) 4,925,849             บาท
เบิกจ่ายเงินกนัเหล่ือมปี 4,925,849             บาท (ณ 30 ม.ิย.64)

รวมเงนิงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา 282,503,400         บาท
 เป็นเงนิ 126,176,300         บาท

แผนงานยทุธศาสตร ์  เป็นเงนิ 156,327,100         บาท
หน่วย : บาท

งปม. ป ี2564 คณะอนุฯ
(ขัน้ พรบ.) แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยทุธศาสตร์ ปรบัลด

357,842,600           126,176,300        156,327,100          282,503,400      75,339,200-     21.05-           -              
357,842,600           126,176,300        156,327,100          282,503,400      75,339,200-     21.05-           -              

 1. ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 38,397,500               832,900               37,500,000             38,332,900         64,600-            0.17-             -                
 2. ค่าใชจ้่ายในการประชาสัมพนัธ์ 2,698,400                 -                      1,000,000               1,000,000           1,698,400-        62.94-           -                
 3. ค่าใชจ้่ายในการจ้างที่ปรึกษา -                          -                      -                        -                    -                 -              -                
 4. ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 581,800                   -                      -                        -                    581,800-           100.00-         -                
 5. ค่าจ้างเหมาบริการ 50,521,500               16,697,900           23,918,200             40,616,100         9,905,400-        19.61-           -                
 6. ค่าเชา่ 28,364,100               28,364,100           -                        28,364,100         -                 -              -                
 7. งบด าเนินงาน (ที่เหลือจากขอ้ 1 - 6) 237,279,300             78,901,400           93,908,900             172,810,300       64,469,000-       27.17-           -                
 8. งบเงินอดุหนุน (ที่เหลือจากขอ้ 1 - 6) -                          1,380,000             -                        1,380,000           1,380,000        100.00         -                
 9. งบรายจ่ายอืน่ (ที่เหลือจากขอ้ 1 - 6) -                          -                      -                        -                    -                 -              -                

หมายเหตุ  คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ พิจารณาดังน้ี

หมายเหต ุ: งบประมาณปี 2564 มกีารปรบัฐานจากแผนงานบูรณาการมาเป็นแผนงานพ้ืนฐาน 1,065,900 บาท และแผนงานยุทธศาสตร ์28,003,200 บาท

2. สรปุวงเงนิงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจา้งเหมาบรกิาร ค่าจา้งที่ปรกึษา 
ค่าเช่า ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน งบรายจา่ยอ่ืน

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา

งปม. ป ี2565 (ขัน้อนุกรรมาธิการฯ) รวมทัง้สิน้ (เพ่ิม/ลด) รอ้ยละ

    อนุฯ ปรบัลด ปี 64   จ านวน    20.0000    ล้านบาท 

รวมทัง้สิน้

(2) งบด าเนินงาน (3) งบเงินอดุหนุน และ (4) งบรายจ่ายอืน่  ในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยทุธศาสตร์ 

สรปุภาพรวมหน่วยงาน

เงินนอกงบประมาณ  

(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยทุธศาสตร์)

รายจา่ยประจ า

แผนงานพ้ืนฐาน 

รายการ
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

 จ านวนเงิน  รอ้ยละ

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) (11)
(12) = (9) + (10) + 

(11)
(13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 
(15)*100/(14)

 เงินงบประมาณ 456.4626 0.7130 1.1359 458.3115 357.2608 -     0.5818 357.8426 281.1234 1.3800 -       282.5034 -        282.5034 -     -       
 จา่ยจริง 483.7876 0.7130 1.1359 485.6365 256.5735 -     -         256.5735 -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ 128.9141 0.7130 1.1359 130.7630 128.8444 -      0.5818 129.4262 124.7963 1.3800 -        126.1763 -         126.1763 -      -        
 จา่ยจริง 156.2751 0.7130 1.1359 158.1240 95.0288 -      -          95.0288 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 327.5485 -          -            327.5485 228.4164 -      -          228.4164 156.3271 -          -        156.3271 -         156.3271 -      -        
 จา่ยจริง 327.5125 -          -            327.5125 161.5447 -      -          161.5447 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 76.3999 -         -           76.3999 38.3975 -     -         38.3975 38.3329 -         -       38.3329 -        38.3329 -     -       
 จา่ยจริง 76.3639 -         -           76.3639 30.6649 -     -         30.6649 -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ 0.8158 -          -            0.8158 1.0659 -      -          1.0659 0.8329 -          -        0.8329 -         0.8329 -      -        
 จา่ยจริง 0.8158 -          -            0.8158 0.7993 -      -          0.7993 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 75.5841 -          -            75.5841 37.3316 -      -          37.3316 37.5000 -          -        37.5000 -         37.5000 -      -        
 จา่ยจริง 75.5481 -          -            75.5481 29.8656 -      -          29.8656 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 6.5000 -         -           6.5000 2.6984 -     -         2.6984 1.0000 -         -       1.0000 -        1.0000 -     -       
 จา่ยจริง 6.5000 -         -           6.5000 2.6984 -     -         2.6984 -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -                 
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 6.5000 -          -            6.5000 2.6984 -      -          2.6984 1.0000 -          -        1.0000 1.0000
 จา่ยจริง 6.5000 -          -            6.5000 2.6984 -      -          2.6984 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                -         -           -               -               -     -         -                -              -         -       -               -        -               -     -       
 จา่ยจริง -                -         -           -               -               -     -         -                -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                -         1.1359 1.1359 -               -     0.5818 0.5818 -              -         -       -               -        -               -     -       
 จา่ยจริง -                -         1.1359 1.1359 -               -     -         -                -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ -                  -          1.1359 1.1359 -                 -      0.5818 0.5818 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          1.1359 1.1359 -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        

 3. ค่าใชจ้่ายในการ
    จ้างที่ปรกึษา

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 4. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง
    ไปราชการตา่งประเทศ

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 1. ค่าใชจ้่ายในการ
    ฝึกอบรม สัมมนา

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 งบราย
จา่ยอ่ืน

 รวม  งบด าเนินงาน
 งบเงิน
อุดหนุน

 งบ
รายจา่ยอ่ืน

 รวม 3 งบรายจา่ย
ตามร่าง พรบ.

3. สรปุงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เฉพาะงบด าเนินงาน งบเงนิอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน
จ าแนกตามแผนงานพ้ืนฐาน และแผนงานยทุธศาสตร ์

รายการ

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

 งบด าเนินงาน
 งบเงิน
อุดหนุน

 วงเงนิคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรบัลด
ตอ่คณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 2. ค่าใชจ้่ายในการ
   ประชาสัมพันธ์

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 รวมเงนิงบประมาณทั้งสิ้น

 วงเงินทีเ่ขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 งบราย
จา่ยอ่ืน

 รวม  งบด าเนินงาน
 งบเงิน
อุดหนุน
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 จ านวนเงิน  รอ้ยละ

(1) (2) (3) (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) (7) (8) = (5) + (6) + (7) (9) (10) (11)
(12) = (9) + (10) + 

(11)
(13) (14) = (12) - (13) (15)

(16) = 
(15)*100/(14)

 รวมทั้งสิ้น

 งบราย
จา่ยอ่ืน

 รวม  งบด าเนินงาน
 งบเงิน
อุดหนุน

 งบ
รายจา่ยอ่ืน

 รวม 3 งบรายจา่ย
ตามร่าง พรบ.รายการ

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

 งบด าเนินงาน
 งบเงิน
อุดหนุน

 วงเงนิคงเหลือ
เพ่ือพิจารณา

 * เสนอปรบัลด
ตอ่คณะอนุฯ ฝึกอบรมฯ

 รวมเงนิงบประมาณทั้งสิ้น

 วงเงินทีเ่ขา้
คณะอนุฯ อ่ืน

 งบราย
จา่ยอ่ืน

 รวม  งบด าเนินงาน
 งบเงิน
อุดหนุน

 เงินงบประมาณ 45.6483 -         -           45.6483 50.5215 -     -         50.5215 40.6161 -         -       40.6161 -        40.6161 -     -       
 จา่ยจริง 45.6483 -         -           45.6483 33.2207 -     -         33.2207 -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ 17.9885 -          -            17.9885 16.2979 -      -          16.2979 16.6979 -          -        16.6979 16.6979
 จา่ยจริง 17.9885 -          -            17.9885 8.1490 -      -          8.1490 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 27.6598 -          -            27.6598 34.2236 -      -          34.2236 23.9182 -          -        23.9182 23.9182
 จา่ยจริง 27.6598 -          -            27.6598 25.0717 -      -          25.0717 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 26.6735 -         -           26.6735 28.3641 -     -         28.3641 28.3641 -         -       28.3641 -        28.3641 -     -       
 จา่ยจริง 26.6735 -         -           26.6735 21.2731 -     -         21.2731 -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ 26.6735 -          -            26.6735 28.3641 -      -          28.3641 28.3641 -          -        28.3641 -         28.3641 -      -        
 จา่ยจริง 26.6735 -          -            26.6735 21.2731 -      -          21.2731 -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 301.2409 -         -           301.2409 237.2793 -     -         237.2793 172.8103 -         -       172.8103 -        172.8103 -     -       
 จา่ยจริง 328.6019 -         -           328.6019 168.7165 -     -         168.7165 -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ 83.4363 -          -            83.4363 83.1165 -      -          83.1165 78.9014 -          -        78.9014 -         78.9014 -      -        
 จา่ยจริง 110.7973 -          -            110.7973 64.8074 -      -          64.8074 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ 217.8046 -          -            217.8046 154.1628 -      -          154.1628 93.9089 -          -        93.9089 -         93.9089 -      -        
 จา่ยจริง 217.8046 -          -            217.8046 103.9090 -      -          103.9090 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                0.7130 -           0.7130 -               -     -         -                -              1.3800 -       1.3800 -        1.3800 -     -       
 จา่ยจริง -                0.7130 -           0.7130 -               -     -         -                -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ -                  0.7130 -            0.7130 -                 -      -          -                 -               1.3800 -        1.3800 -         1.3800 -      -        
 จา่ยจริง -                  0.7130 -            0.7130 -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                -         -           -               -               -     -         -                -              -         -       -               -        -               -     -       
 จา่ยจริง -                -         -           -               -               -     -         -                -              -         -       -               -        -               -     -       
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 เงินงบประมาณ -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        
 จา่ยจริง -                  -          -            -                -                 -      -          -                 -               -          -        -                -         -                 -      -        

หมายเหตุ  * ช่องเสนอปรับลด หมายถึง วงเงินที่หน่วยงานเสนอปรับลดในคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงชื่อ ............................................................................................หวัหน้าส่วนราชการ

(…................................................................)
ต าแหน่ง   ....................................................................................................

 8. งบเงนิอุดหนุน 
    (ที่เหลือจาก ขอ้ 1-6)

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 9. งบรายจ่ายอ่ืน
     (ที่เหลือจากขอ้ 1-6)

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 6. ค่าเชา่

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 7. งบด าเนินงาน
    (ที่เหลือจาก ขอ้ 1-6)

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์

 5. ค่าจ้างเหมาบรกิาร

 รวมทั้งสิ้น

 แผนงานพ้ืนฐาน

 แผนงานยทุศาสตร์
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น          21,250 47                     38,332,900                                 -                       38,332,900 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 450             2 832,900                         -                                832,900                         

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 20,800         45 37,500,000                     -                                37,500,000                     

4. สรุปค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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งบประมาณการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 832,900.00         บาท   เสนอปรับลด -                บาท     คงเหลือ 832,900.00      บาท
    - งบด าเนินงาน 832,900.00          บาท -                 บาท 832,900.00       บาท
    - งบเงินอุดหนุน -                    บาท -                 บาท -                 บาท
    - งบรายจ่ายอืน่ -                    บาท -                 บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

ประเภทกลุ่มเปา้หมาย จ านวน (คน)

บคุลากรกรมอนามัย ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองจริยธรรม
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ

450 2 832,900              การประเมินความรู้และความพงึพอใจของผู้
เข้ารับการประชุม/อบรม

2 832,900             

บคุลากรกลุ่มเปาูหมายสามารถก าหนดมาตรการ กลไก
การบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อเปน็แนวปฏบิติัแก่บคุลากร
ในหน่วยงาน เปน็ไปตามระบบคุณธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล บทบาทและ
หน้าที่ของนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) ตลอดจน
ทกัษะการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อปรับเปล่ียน
กระบวนการท างานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน
ภายใต้รัฐบาลดิจิทลั

วิธีการวัดผลโครงการ

รวมทั้งสิ้น

4. สรุปค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1 แผนงานพ้ืนฐาน

กลุ่มเปา้หมาย
รวมงบประมาณ

รวมจ านวน
โครงการ/หลักสูตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
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งบประมาณการฝึกอบรมและสัมมนาฯ ทั้งสิ้น 37,500,000.00     บาท   เสนอปรับลด -                บาท     คงเหลือ 37,500,000.00     บาท
    - งบด าเนินงาน 37,500,000.00     บาท -                 บาท 37,500,000.00     บาท
    - งบเงินอุดหนุน -                    บาท -                 บาท -                    บาท
    - งบรายจ่ายอืน่ -                    บาท -                 บาท -                    บาท

หน่วย : บาท

ประเภทกลุ่มเปา้หมาย จ านวน (คน)

45 37,500,000         รวมทั้งสิ้น

บคุลากรกลุ่มเปาูหมายมีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานใน
โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึน้ มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม มีความรอบรู้ ปอูงกัน และเฝูาระวังความเส่ียงต่อ
สุขภาพ รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ สามารถถ่ายทอดและปฏบิติังาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินความรู้และความพงึ
พอใจของผู้เข้ารับการประชุม/
อบรม

37,500,000          4520,800บคุลากรสาธารณสุขกรมอนามัย ศูนย์อนามัย ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลศูนย/์ ทั่วไป/ ชุมชน 
ส านักงานเขตสุขภาพ ภาคีเครือข่ายกระทรวงการพฒันาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ ภาคีเครือข่าย
ครู ครูพี่เล้ียง ครูอนามัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น 
ภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ แกนน าชุมชน

4. สรุปค่าใชจ้่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.2 แผนงานยุทธศาสตร์

กลุ่มเปา้หมาย รวมจ านวน
โครงการ/หลักสูตร

รวมงบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ วิธีการวัดผลโครงการ

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย

 หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น 815,800    815,800    1,065,900   799,283    832,900         -       832,900     
11 397 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์
           832,900 

แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

           832,900 

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชมุชน
และภาคีเครือขา่ย

           532,900 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมอนามยัใน
การน ามาตรฐานทางจริยธรรมไปใชใ้นการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

#VALUE!

532,900            /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 3 3 6        ชั่วโมง 600 บาท 21,600            

 - ค่าทีพ่กั 1,838        2 145 145 1        วนั 750 บาท 217,500           

 - ค่าอาหาร 290 2 145 145 2        วนั 400 บาท 232,000           

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 145 145 4        มื้อ 50 บาท 58,000            

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 3,800              

11 402 โครงการ : พัฒนาระบบฐานขอ้มลูกลาง ภายใต้
แผนแมบ่ทเฉพาะกิจ

           300,000 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรกรมอนามยั 
เพ่ือเปน็“นักวิทยาการขอ้มลูกรมอนามยั (Data 
Scientist)” 300,000-     

300,000            /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 3 3 5        ชั่วโมง 600 บาท 18,000            

 - ค่าทีพ่กั 1,875        2 80 80 1        วนั 750 บาท 120,000           

 - ค่าอาหาร 160 2 80 80 2        วนั 400 บาท 128,000           

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 80 80 4        มื้อ 50 บาท 32,000            

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 2,000              

4. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เล่ม
ที่

หน้าที่
บุคคล

ภายนอก

ประ
เภท
ก

หน่วยนับ

งบประมาณป ี2564

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรกรมอนามัย ใหม้ีทกัษะดิจิทลัในด้านวทิยาการข้อมูล 
รองรับการปรับเปล่ียนสู่การเปน็รัฐบาลดิจิทลั
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรกรมอนามัย ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรกรมอนามัย มีความรู้ด้านวทิยาการข้อมูล บทบาทและหนา้ทีข่องนกั
วทิยาการข้อมูล (Data Scientist) ตลอดจนทกัษะการบริหารจัดการข้อมูล 
เพือ่ปรับเปล่ียนกระบวนการท างานและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การท างาน
ภายใต้รัฐบาลดิจิทลั

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม (คน)
เสนอ

ปรับลด
อัตรา

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรกรมอนามัย ปฏบิติัตามกฎระเบยีบ หลักธรรมาภิ
บาลจรรยาข้าราชการ  และสามารถก าหนดมาตรการ/กลไก หลักเกณฑ์การ
บริหารทรัพยากรบคุคลใหเ้ปน็ไปตามระบบคุณธรรมได้
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรกรมอนามัย ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองจริยธรรม
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
หนว่ยงานสามารถก าหนดมาตรการ กลไกการบริหารทรัพยากรบคุคลเพือ่เปน็
แนวปฏบิติัแก่บคุลากรในหนว่ยงานเปน็ไปตามระบบคุณธรรมได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

หน่วยนับจัดสรร จ่ายจริง

อัตราที่ตัง้
งบประมาณ

คงเหลือ
ครัง้/รุน่

งบประมาณป ี2563

เบกิจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 64)

เอกสาร
งบประมาณ ระบจุ านวน (เช่น ชั่วโมง, 

วัน เปน็ตน้) / หน่วยนับยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ประ
เภท
ข

จ านวน

สถานที่ด าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )

จัดสรร
รวมเงิน

รวม
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

 - ค่าอาหาร  หน่วย : บาท 

ราชการ เอกชน

รวมทั้งสิ้น 75,584,100   75,548,100   37,331,600   29,865,600       37,500,000 -   37,500,000   
ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

    36,496,100 

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมสีุขภาวะ
ที่ดี

    15,002,500 

11 416 โครงการพัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนใน
พ้ืนที่โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ  

     3,935,600 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ทักษะการด ารงชวีิต สู่ศตวรรษที่ 21 "เลี้ยงดลููก
ตามค าสอนพ่อ" ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเพ่ือ
ความมัน่คงในพ้ืนที่ชายแดนฯ

         499,300 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือปฏบิตัหิน้าที่
นักส่งเสริมพัฒนาการรอบรูด้า้นสุขภาพ

-             

         188,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 1 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            10,800 

 - ค่าทีพ่กั 1,880          1 100 100 1     วนั 750 บาท            75,000 

 - ค่าอาหาร 100 1 100 100 2     วนั 400 บาท            80,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 100 100 4     มื้อ 50 บาท            20,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,200 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย 
วิทยากรแกนน า (ครู ก)  การส่งเสริมสุขภาพ
เดก็และสร้างครอบครัวรอบรู ้ในการ“เลี้ยงดลููก
ตามค าสอนพ่อ”

-             

         311,300  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 2 2 5     ชั่วโมง 600 บาท            12,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,831          2 85 85 1     วนั 750 บาท          127,500 

 - ค่าอาหาร 170 2 85 85 2     วนั 400 บาท          136,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 85 85 4     มื้อ 50 บาท            34,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,800 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพือ่
ปฏบิติัหนา้ทีน่กัส่งเสริมพฒันาการรอบรู้ด้านสุขภาพ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั โรงพยาบาล
ศูนย/์ทัว่ไป/ชุมชน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ และทกัษะใน
การปฏบิติัหนา้ทีน่กัส่งเสริมพฒันาการรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับ
เด็กและเยาวชนในพืน้ที่

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
สร้างครอบครัวรอบรู้ “เล้ียงดูลูกตามค าสอนพอ่”
กลุ่มเปา้หมาย
ภาคีเครือข่าย ครู ครูพีเ่ล้ียง โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการเปน็
วทิยากรแกนน า (ครู ก) ส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้างครอบครัว
รอบรู้ ในการ “เล้ียงดูลูกตามค าสอนพอ่”

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

4. ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนาทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
4.2 แผนงานยุทธศาสตร์
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยั
เดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (กพด.)

      2,500,000 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ดา้นการเลี้ยงดู
และพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาเดก็วัยเตาะแตะในถ่ินทุรกันดารอย่างมี
คุณภาพ

-             

      1,063,800  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 1 1 5     ชั่วโมง 600 บาท            12,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,773          4 150 150 1     วนั 750 บาท          450,000 

 - ค่าอาหาร 600 4 150 150 2     วนั 400 บาท          480,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 150 150 4     มื้อ 50 บาท          120,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,800 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
 ในการจัดกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้
ดา้นสุขภาพและทักษะสุขภาพแก่ครูและ
นักเรียนแกนน าโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร

-             

      1,436,200  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 2 2 6     ชั่วโมง 600 บาท            14,400 

 - ค่าทีพ่กั 1,773          2 405 405 1     วนั 750 บาท          607,500 

 - ค่าอาหาร 810 2 405 405 2     วนั 400 บาท          648,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 405 405 4     มื้อ 50 บาท          162,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,300 

โครงการควบคุมโรคและปอ้งกันโรคขาดสาร
ไอโอดนี

         345,700 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ในการขบัเคลื่อน
การด าเนินงานชมุชน/หมูบ่า้นไอโอดนีสู่ความ
ยั่งยืน -             

         345,700  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 2 2 6     ชั่วโมง 600 บาท            28,800 

 - ค่าทีพ่กั 1,921          4 45 45 1     วนั 750 บาท          135,000 

 - ค่าอาหาร 180 4 45 45 2     วนั 400 บาท          144,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 45 45 4     มื้อ 50 บาท            36,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,900 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการขับเคล่ือนการ
ด าเนนิงานชุมชน/หมู่บา้นไอโอดีนสู่ความยัง่ยืน
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายแกนน า
ชุมชน ผู้รับผิดชอบงานชุมชน/หมู่บา้นไอโอดีน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพในการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
ชุมชน/หมู่บา้นไอโอดีนสู่ความยัง่ยืน เพือ่แก้ไขปญัหาโรคขาด
สารไอโอดีนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
วเิคราะหบ์ทเรียนการพฒันารูปแบบารเล้ียงดูและพฒันาการ
เด็กปฐมวยัของศูนย์ส่งเสริมและพฒันาเด็กวยัเตาะแตะในถิน่
ทรุกันดารอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย  และภาคีเครือข่ายครูผู้ดูแล
เด็ก และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางรูปแบบการเล้ียงดูและพฒันาการเด็กปฐมวยัของศูนย์
ส่งเสริมและพฒันาเด็กวยัเตาะแตะในถิน่ทรุกันดารอย่าง
เหมาะสมตามบริบท

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการจัดกระบวนการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและทกัษะสุขภาพ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียนในถิน่ทรุกันดาร
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
จัดระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและทกัษะ
สุขภาพแก่ครูและนกัเรียนแกนน าโรงเรียนในถิน่ทรุกันดาร ได้
อย่างเหมาะสม
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการควบคุมและปอ้งกันภาวะโลหิตจาง          150,000 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
 ในการด าเนินงาน Best Practice การควบคุม
และปอ้งกันภาวะโลหิตจางในเดก็ปฐมวัย

-             

         150,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,875          2 40 40 1     วนั 750 บาท            60,000 

 - ค่าอาหาร 80 2 40 40 2     วนั 400 บาท            64,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 40 40 4     มื้อ 50 บาท            16,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,800 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเดจ็ย่า 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม

         149,400 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข
 หลักสูตรผู้จัดการดแูลมะเร็งเตา้นม (Breast 
cancer care manager)

-             

         149,400  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,868          2 40 40 1     วนั 750 บาท            60,000 

 - ค่าอาหาร 80 2 40 40 2     วนั 400 บาท            64,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 40 40 4     มื้อ 50 บาท            16,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,200 

โครงการราชทัณฑ์ ปนัสุข ท าความด ีเพ่ือชาต ิ
ศาสน์ กษัตริย์

         291,200 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ในพัฒนาการ
ด าเนินงานดา้นส่งเสริมสุขภาพและอนามยั
สิ่งแวดล้อมในเรือนจ า

-             

         291,200  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 2,080          4 35 35 1     วนั 750 บาท          105,000 

 - ค่าอาหาร 140 4 35 35 2     วนั 400 บาท          112,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 35 35 4     มื้อ 50 บาท            28,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,000 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการด าเนนิงาน Best 
Practice การควบคุมและปอูงกันภาวะโลหติจางในเด็กปฐมวยั
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานควบคุมและปอูงกันภาวะ
โลหติจางในเด็กปฐมวยั กรมอนามัยร่วมกับส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพในการด าเนนิงาน Best 
Practice การควบคุมและปอูงกันภาวะโลหติจางในเด็กปฐมวยั
ได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ปฏบิติัหนา้ทีบ่ริหารจัดการ
ระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านมในพืน้ที ่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบคัดกรองมะเร็งเต้านมในพืน้ที ่
กรมอนามัยร่วมกับส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถท าหนา้ทีบ่ริหารจัดการระบบการ
คัดกรองมะเร็งเต้านมในพืน้ที ่ตลอดจนการอบรมบคุลากร
ผู้ปฏบิติังานใหม่ /การพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บา้นเชี่ยวชาญ ในการส่งต่อเพือ่วนิจิฉัยรักษาและจัดการ
ระบบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในเรือนจ า
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข กรมอนามัย และภาคีเครือข่ายกรม
ราชทณัฑ์ ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในเรือนจ า
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในเรือนจ าได้อย่างเหมาะสมตามบริบท
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน
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บุคคล
ภาย
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งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565
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(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 
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อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
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ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

11 418 โครงการเสริมสร้างความรอบรูด้า้นสุขภาพและ
อนามยัสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มเปา้หมาย

     9,630,000 

โครงการพัฒนาและขบัเคลื่อนแผนการส่งเสริม
ความรอบรูด้า้นสุขภาพ

      9,630,000 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ในการผลักดนั
นโยบายและมาตรการสร้างความรอบรูด้า้นสุข
ภาวะและการปอ้งกันปจัจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะสู่องค์กร

-             

      2,124,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 6 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท            21,600 

 - ค่าทีพ่กั
1,770          

6 200 200 1     วนั 750 บาท          900,000 

 - ค่าอาหาร
1200

6 200 200 2     วนั 400 บาท          960,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 6 200 200 4     มื้อ 50 บาท          240,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,400 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ในหน่วยบริการ
สาธารณสุขรองรับการสร้างความรอบรูด้า้นสุข
ภาวะและการปอ้งกันปจัจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ

-             

      4,731,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 12 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท          108,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,792          12 220 220 1     วนั 750 บาท       1,980,000 

 - ค่าอาหาร 2640 12 220 220 2     วนั 400 บาท       2,112,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 12 220 220 4     มื้อ 50 บาท          528,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,000 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรและภาคีเครือข่าย และพฒันา
กลไกการขับเคล่ือนความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับจังหวดัและ
อ าเภอใหเ้กิดนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุข
ภาวะและการปอูงกันปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุขภาวะ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข กรมอนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/
อ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน/อ าเภอ/ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ส านกังานเขตสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถผลักดันและ
ขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการปอูงกันปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุขภาวะในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
สร้างเสริมศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ใน
การพฒันาหนว่ยบริการสาธารณสุขในการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะและการปอูงกันปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุขภาวะ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข กรมอนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/
อ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านกังานเขตสุขภาพ
 และภาคีเครือข่ายกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ กระทรวงศึกษาธกิาร และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการพฒันา
หนว่ยบริการสาธารณสุขในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
และการปอูงกันปจัจัยเส่ียงทีคุ่กคามสุขภาวะ

12



ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ
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(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
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งบประมาณป ี2563
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ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

11. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือการ
ขบัเคลื่อนงานความรอบรูด้า้นสุขภาพในชมุชน

-             

      2,775,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 12 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,779          12 130 130 1     วนั 750 บาท       1,170,000 

 - ค่าอาหาร 1560 12 130 130 2     วนั 400 บาท       1,248,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 12 130 130 4     มื้อ 50 บาท          312,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,800 

11 420 โครงการส่งเสริมการจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสุขภาพ

     1,436,900 

โครงการบรูณาการภาคีเครือขา่ยจัดการอนามยั
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาวะที่ดี

         695,600 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขสู่การ
เปน็ Environmental Health Inspector

-             

         543,400  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท            14,400 

 - ค่าทีพ่กั 1,811          4 75 75 1     วนั 750 บาท          225,000 

 - ค่าอาหาร 300 4 75 75 2     วนั 400 บาท          240,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 75 75 4     มื้อ 50 บาท            60,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,000 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือสร้างความ
เขม้แขง็การขบัเคลื่อนภาคีเครือขา่ยดา้นอนามยั
สิ่งแวดล้อม

-             

         152,200  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,903          2 40 40 1     วนั 750 บาท            60,000 

 - ค่าอาหาร 80 2 40 40 2     วนั 400 บาท            64,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 40 40 4     มื้อ 50 บาท            16,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             5,000 

วัตถุประสงค์
เพิม่ทกัษะและขีดความสามารถบคุลากรสาธารณสุขและเจ้า
พนกังานตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข ใหเ้ปน็ 
Environmental Health Inspector
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส่วนกลางกรมอนามัย และ
ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/อ าเภอ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถใหค้ าแนะน า เปน็ทีป่รึกษา และ
ก ากับติดตามการด าเนนิงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมตาม
มาตรฐานวชิาการและกฎหมายอย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
สร้างเสริมความเข้มแข็งของบคุลากรสาธารณสุขและภาคี
เครือข่าย ใหม้ีศักยภาพในการขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส่วนกลางกรมอนามัย ชมรม
อนามัยส่ิงแวดล้อมแหง่ประเทศไทย และชมรมสาธารณสุขแหง่
ประเทศไทย
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการเคล่ือน
การด าเนนิงานพฒันางานอนามัยส่ิงแวดล้อม ร่วมกันอย่างเปน็
ระบบ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพือ่การ
ขับเคล่ือนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/อ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน/อ าเภอ/ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ส านกังานเขตสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก เครือข่ายภาคประชาสังคม นกัส่ือสาร/นกัข่าว
ทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพขับเคล่ือน
กลไกความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน ได้อย่างครอบคลุมทัว่
ประเทศ
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการจัดการปจัจัยเสี่ยงดา้นอนามยั
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

         129,400 

14. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือประเมนิผล
กระทบตอ่สุขภาพในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตน้แบบเมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

-             

         129,400  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 4     ชั่วโมง 600 บาท             4,800 

 - ค่าทีพ่กั 1,849          2 35 35 1     วนั 750 บาท            52,500 

 - ค่าอาหาร 70 2 35 35 2     วนั 400 บาท            56,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 35 35 4     มื้อ 50 บาท            14,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,100 

โครงการลดและปอ้งกันปจัจัยเสี่ยงดา้นอนามยั
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

         370,000 

15. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ตามโปรแกรม
สร้างความรอบรูด้า้นอนามยัสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ปอ้งกันและลดปจัจัยเสี่ยงตอ่สุขภาพระดบัชมุชน

-             

         370,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            18,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,850          2 100 100 1     วนั 750 บาท          150,000 

 - ค่าอาหาร 200 2 100 100 2     วนั 400 บาท          160,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 100 100 4     มื้อ 50 บาท            40,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,000 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในพืน้ที่
ในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมรองรับการพฒันาพืน้ที่
เศรษฐกิจพเิศษชายแดน
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข กรมอนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/
อ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจังหวดัสงขลา ต าบลสะเดา ต าบลส านกั
ขาม ต าบลส านกันกัแต้ว และต าบลปาดังเบซาร์
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักการ และสามารถประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการ
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีไ่ด้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ตาม
โปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เพือ่ปอูงกัน
และลดปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพระดับชุมชน
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจ
พเิศษ จ านวน 10 จังหวดั ได้แก่ เชียงราย ตาก กาญจนบรีุ 
สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม มุกดาหาร สงขลา และ
นราธวิาส 
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีระดับความรอบรู้ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม มีขีดความสามารถในการปอูงกันและลด
ปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพระดับชุมชนเพิม่สูงขึน้
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการจัดการปจัจัยเสี่ยงดา้นอนามยั
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้

         241,900 

16. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือประเมนิผล
กระทบตอ่สุขภาพในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตน้แบบเมอืงน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่
ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้

-             

         241,900  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 1 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            10,800 

 - ค่าทีพ่กั 1,861          1 130 130 1     วนั 750 บาท            97,500 

 - ค่าอาหาร 130 1 130 130 2     วนั 400 บาท          104,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 130 130 4     มื้อ 50 บาท            26,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,600 

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชว่งชวีิต

    21,493,600 

11 404 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มแมแ่ละเดก็

     9,483,200 

โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมคุีณภาพ       4,161,700 
17. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการปอ้งกันโรคถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมระดบัเขต

-             

      1,000,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,786          4 140 140 1     วนั 750 บาท          420,000 

 - ค่าอาหาร 560 4 140 140 2     วนั 400 บาท          448,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 140 140 3     มื้อ 50 บาท            84,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,800 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการปอูงกันโรค
ถ่ายทอดทางพนัธกุรรมระดับเขต
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข  ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาล นกัวชิาการ 
ในพืน้ทีศู่นย์อนามัย
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ เพือ่น าไป
ปรับใช้ในการใหบ้ริการปอูงกันโรคถ่ายทอดทางพนัธกุรรมแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในพืน้ที่
ในการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมรองรับการพฒันาพืน้ทีร่ะเบยีง
เศรษฐกิจภาคใต้
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข กรมอนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/
อ าเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในจังหวดัชุมพรและจังหวดัระนอง
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีไ่ด้อย่างถูกต้อง
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

18. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข เพ่ือปฏบิตัหิน้าที่ทีมประเมนิ
มาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเดก็และเครือขา่ย
บริการสุขภาพระดบัจังหวัด

-             

         600,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            36,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,875          4 80 80 1     วนั 750 บาท          240,000 

 - ค่าอาหาร 320 4 80 80 2     วนั 400 บาท          256,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 80 80 4     มื้อ 50 บาท            64,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,000 

19. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในงานอนามยัแมแ่ละเดก็เพ่ือการ
คัดกรองและจัดการความเสี่ยงในหญิงตัง้ครรภ์

-             

         600,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            36,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,875          4 80 80 1     วนั 750 บาท          240,000 

 - ค่าอาหาร 320 4 80 80 2     วนั 400 บาท          256,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 80 80 4     มื้อ 50 บาท            64,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,000 

20. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการด าเนินงานตามแนวทางการ
เพ่ิมการเขา้บริการสุขภาพชอ่งปากกลุ่มหญิง
ตัง้ครรภ ์(Fee schedule)

-             

         244,200  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            36,000 

 - ค่าทีพ่กั 2,035          4 30 30 1     วนั 750 บาท            90,000 

 - ค่าอาหาร 120 4 30 30 2     วนั 400 บาท            96,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 30 30 3     มื้อ 50 บาท            18,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,200 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการพฒันาคุณภาพ
บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ร่วมกับเฝูาระวงัและ
จัดการความเส่ียงสุขภาวะของหญิงต้ังครรภ์
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข พยาบาล นกัวชิาการ จากศูนย์อนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์/ทัว่ไป/ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุคลากรสาธาณสุข มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดกรอง
 จัดการ และใหค้ าปรึกษาแก่หญิงต้ังครรภท์ีม่ีความเส่ียง ได้
ถูกต้อง พร้อมใหค้ าแนะน าเพือ่ปอูงกันและจัดการความเส่ียงแก่
หญิงต้ังครรภไ์ด้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพือ่เพิม่ความรู้และทกัษะบคุลากรสาธารณสุข ในการดูแล
สุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ์
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ทนัตบคุลากรและผู้รับผิดชอบในการดูแล
สุขภาพช่องปากหญิงต้ังครรภ ์ศูนย์อนามัย ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพในการบริการส่งเสริมสุขภาพ
เเละปอูงกันโรค สุขภาพช่องปากดีแก่หญิงต้ังครรภไ์ด้อย่าง
เหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ บคุลากรสาธารณสุขใน
การทมีประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและเครือข่าย
บริการสุขภาพระดับจังหวดั
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข พยาบาล นกัวชิาการ ผู้รับผิดชอบงานด้าน
อนามัยแม่และเด็ก จากส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์/ทัว่ไป/ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ และ
ประสบการณ์เพิม่มากขึน้ในประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็กและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวดั และน าไปปรับใช้
ในพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

21. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข เพ่ือปฏบิตัหิน้าที่ทีมทบทวนและ
วิเคราะห์สาเหตกุารตายมารดาและทารกปริ
ก าเนิด

-             

         717,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท            14,400 

 - ค่าทีพ่กั 1,794          4 100 100 1     วนั 750 บาท          300,000 

 - ค่าอาหาร 400 4 100 100 2     วนั 400 บาท          320,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 100 100 4     มื้อ 50 บาท            80,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,100 

22. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการให้บริการคลินิกฝากครรภ์

-             

      1,000,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,786          4 140 140 1     วนั 750 บาท          420,000 

 - ค่าอาหาร 560 4 140 140 2     วนั 400 บาท          448,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 140 140 3     มื้อ 50 บาท            84,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,800 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ บคุลากรสาธารณสุข ใน
การเปน็ทมีทบทวนและวเิคราะหส์าเหตุการตายมารดาและ
ทารกปริก าเนดิ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข แพทย์ พยาบาล นกัวชิาการ ศูนย์อนามัย 
ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั โรงพยาบาลทัว่ไป/ศูนย/์ชุมชน 
ราชวทิยาลัยสูตินารีแพทย์ ราชวทิยาลัยกุมารแพทย์ แพทย์สภา 
สภาการพยาบาล ส านกัการแพทย์ กทม. มหาวทิยาลัยแพทย์ 
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ และ
ประสบการณ์เพิม่มากขึน้ในการทบทวนและวเิคราะหส์าเหตุ
การตายมารดาและทารกปริก าเนดิ และน าไปปรับใช้ในการ
ปฏบิติังานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการใหบ้ริการคลินกิฝาก
ครรภ ์และพฒันาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการบรูณา
การด้านอนามัยแม่และเด็ก
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข พยาบาล นกัวชิาการ ผู้รับผิดชอบงานด้าน
อนามัยแม่และเด็ก จากส่วนกลางกรมอนามัย ศูนย์อนามัย 
โรงพยาบาลศูนย์/ทัว่ไป/ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถใหบ้ริการฝากครรภต์ามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก ตลอดจนสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ด้านอนามัยแม่และเด็กได้อย่างต่อเนือ่ง
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการส่งเสริมการเจริญเตบิโตและภาวะ
โภชนาการ ในชว่ง 1,000 วันแรกของชวีิต

      1,775,000 

23. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขดา้นการส่งเสริมโภชนาการในชว่ง 
1,000 วันแรกของชวีิต

-             

         825,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 12 2 2 6     ชั่วโมง 600 บาท            86,400 

 - ค่าทีพ่กั 1,964          12 35 35 1     วนั 750 บาท          315,000 

 - ค่าอาหาร 420 12 35 35 2     วนั 400 บาท          336,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 12 35 35 4     มื้อ 50 บาท            84,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,600 

24. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ยทีม
พัฒนาเดก็และครอบครัว ระดบัต าบล

-             

         950,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            36,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,827          4 130 130 1     วนั 750 บาท          390,000 

 - ค่าอาหาร 520 4 130 130 2     วนั 400 บาท          416,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 130 130 4     มื้อ 50 บาท          104,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,000 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาองค์ความรู้ และทกัษะบคุลากรสาธารณสุข ด้าน
โภชนาการและการเฝูาระวงัการเจริญเติบโตในช่วง 1,000 วนั
แรกของชีวติ (ครู ก)
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้และทกัษะด้านการส่งเสริม
โภชนาการและการเฝูาระวงัการเจริญเติบโตในช่วง 1,000 วนั
แรกของชีวติ และสามารถสร้างทมีพฒันาเด็กและครอบครัว 
ระดับต าบลได้

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพและสร้างทมีพฒันาเด็กและครอบครัว 
ระดับต าบลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวยั ผ่าน
ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในชุมชน 
กลุ่มเปา้หมาย
ภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน จิตอาสา ปราชญ์ชาวบา้น แกนน า
สุขภาพและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
หญิงต้ังครรภ ์หญิงใหน้มบตุร และเด็กปฐมวยั ได้รับการดูแล 
ส่งเสริมโภชนาการและเฝูาระวงัการเจริญเติบโต ผ่านทมีพฒันา
เด็กและครอบครัว ระดับต าบล

18



ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการขบัเคลื่อนพระราชบญัญัตคิวบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเดก็
เล็ก พ.ศ.2560

      1,667,200 

25. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขบัเคลื่อนงาน
พระราชบญัญัตคิวบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเดก็เล็ก พ.ศ.2560

-             

         839,700  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 8 1 1 4     ชั่วโมง 600 บาท            19,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,749          8 60 60 1     วนั 750 บาท          360,000 

 - ค่าอาหาร 480 8 60 60 2     วนั 400 บาท          384,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 8 60 60 3     มื้อ 50 บาท            72,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,500 

26. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย
ผู้ประกอบการในการขบัเคลื่อนงานมมุนมแมใ่น
สถานประกอบการ

-             

         827,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,799          4 115 115 1     วนั 750 บาท          345,000 

 - ค่าอาหาร 460 4 115 115 2     วนั 400 บาท          368,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 115 115 3     มื้อ 50 บาท            69,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,300 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่ายพนกังานเจ้าหนา้ทีเ่พือ่
ขับเคล่ือนงานพระราชบญัญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560  
กลุ่มเปา้หมาย
ภาคีเครือข่าย พนกังานเจ้าหนา้ทีท่ีไ่ด้รับการแต่งต้ังตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
ภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการขับเคล่ือนงานพระราชบญัญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายใน
การในสนบัสนนุใหแ้ม่สามารถเตรียมความพร้อมและเล้ียงลูก
ด้วยนมแม่ได้ตามเปาูหมาย
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายสถาน
ประกอบกิจการทีม่ีการจัดต้ังมุมนมแม่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการ
วางแผน ขับเคล่ือนงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการใหม้ี
ประสิทธภฺาพและส่งเสริมใหห้ญิงต้ังครรภว์ยัแรงงานมีความรู้ 
ทกัษะ ในการเตรียมความพร้อมในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการส่งเสริมการเจริญเตบิโตและพัฒนาการ
เดก็อายุ 2-6 ปี

      1,879,300 

27. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ยผู้ประกอบการใน
การจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินการความ
ร่วมมอืบคุลากรที่ดแูลเดก็ปฐมวัยทุกสังกัดดา้น
สุขภาพ 4D (Development and play/ 
Diet/Dental/Disease)

-             

         777,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 2 2 5     ชั่วโมง 600 บาท            24,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,766          4 110 110 1     วนั 750 บาท          330,000 

 - ค่าอาหาร 440 4 110 110 2     วนั 400 บาท          352,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 110 110 3     มื้อ 50 บาท            66,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             5,000 

28. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขในการจัดบริการคลินิกเดก็สุขภาพดี

-             

         503,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,935          4 65 65 1     วนั 750 บาท          195,000 

 - ค่าอาหาร 260 4 65 65 2     วนั 400 บาท          208,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 65 65 4     มื้อ 50 บาท            52,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,800 

29. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข เพ่ือสร้างตน้แบบสถานพัฒนาเดก็
ปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก” ในพ้ืนที่

-             

         599,300  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            36,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,873          4 80 80 1     วนั 750 บาท          240,000 

 - ค่าอาหาร 320 4 80 80 2     วนั 400 บาท          256,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 80 80 4     มื้อ 50 บาท            64,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,300 

วัตถุประสงค์
เพือ่เพิม่พนูศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขในการดูแลเด็กปฐมวยั
ด้านสุขภาพ 4D (Development and play/ 
Diet/Dental/Disesse) และการสร้างความร่วมมือภาคี
เครือข่ายดูแลเด็กปฐมวยัทกุสังกัดด้านสุขภาพ 4D
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายสถาน
ประกอบกิจการทีม่ีการจัดต้ังมุมนมแม่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการ
วางแผน ขับเคล่ือนงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการใหม้ี
ประสิทธภฺาพและส่งเสริมใหห้ญิงต้ังครรภว์ยัแรงงานมีความรู้ 
ทกัษะ ในการเตรียมความพร้อมในการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขด้านการจัดบริการ
คลินกิเด็กสุขภาพดีรูปแบบใหม่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์ พยาบาล นกัวชิาการ  
รับผิดชอบงานด้านเด็กปฐมวยั ศูนย์อนามัย
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพและสามารถน าแนวทางการ
จัดบริการคลินกิเด็กสุขภาพดีไปถ่ายทอดใหก้ับ 
ครู ข. ในพืน้ทีไ่ด้

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายของเด็กปฐมวยั (เล่นเปล่ียนโลก) ในสถานพฒันาเด็ก
ปฐมวยั
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายสถาน
ประกอบกิจการทีม่ีการจัดต้ังมุมนมแม่
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ของเด็กปฐมวยั (เล่นเปล่ียนโลก) และสามารถสร้างต้นแบบ
สถานพฒันาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก” ในพืน้ทีไ่ด้
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

11 406 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุน่

     3,661,500 

โครงการส่งเสริมสุขภาพเดก็กลุ่มพิเศษ          500,000 
30. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข และภาคีเครือขา่ย เพ่ือคัดกรอง
สุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเดก็กลุ่มพิเศษ

-             

         500,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,786          2 140 140 1     วนั 750 บาท          210,000 

 - ค่าอาหาร 280 2 140 140 2     วนั 400 บาท          224,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 140 140 4     มื้อ 50 บาท            56,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,800 

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวัยรุน่และ
อนามยัเจริญพันธุแ์บบบรูณาการ

      3,161,500 

31. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ
วัยรุน่และอนามยัการเจริญพันธุ์

-             

      3,161,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 1 1 4     ชั่วโมง 600 บาท             9,600 

 - ค่าทีพ่กั 1,756          4 450 450 1     วนั 750 บาท       1,350,000 

 - ค่าอาหาร 1800 4 450 450 2     วนั 400 บาท       1,440,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 450 450 4     มื้อ 50 บาท          360,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,900 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
คัดกรองสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพเิศษ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่าย ผู้ดูแลเด็กใน
โรงเรียนเฉพาะความพกิารและศูนย์การศึกษาพเิศษ 
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความรู้และทกัษะการ
คัดกรองสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพเิศษได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายใน
งานแผนครอบครัว การใหค้ าปรึกษา การจัดบริการฝังยา
คุมก าเนดิ และเครือข่ายบริการทางเลือดทีป่ลอดภยัส าหรับ
วยัรุ่นและสตรีทีต้ั่งครรภไ์ม่พร้อมในระดับพืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข แพทย์ พยาบาล และทมีสหวชิาชีพศูนย์
อนามัย รวมทัง้ภาคีเครือข่ายในโรงพยาบาลชุมชน/ทัว่ไป
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ในการบริการด้านส่งส
เริมสุขภาพอนามัยการเจริญพนัธุ ์มีความรู้ และทกัษะในการ
ใหบ้ริการแก่วยัรุ่นและสตรีทีต้ั่งครรภไ์ม่พร้อมในระดับพืน้ที ่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน
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งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

11 408 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวัยเรียนวัยรุน่ ภายใตแ้ผนแมบ่ท
เฉพาะกิจ

     3,248,000 

โครงการโรงเรียนรอบรูด้า้นสุขภาพ (Health 
Literate School)

      2,500,000 

32. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการจัดการระบบฐานขอ้มลูร่วม 
(Big Data) ดา้นสุขภาพเดก็วัยเรียนวัยรุน่อย่าง
มอือาชพี

-             

      1,162,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 8 2 2 4     ชั่วโมง 600 บาท            38,400 

 - ค่าทีพ่กั 1,816          8 80 80 1     วนั 750 บาท          480,000 

 - ค่าอาหาร 640 8 80 80 2     วนั 400 บาท          512,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 8 80 80 4     มื้อ 50 บาท          128,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,100 

33. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการวิเคราะห์ขอ้มลูและ
ประเมนิผลภาวะสุขภาพเดก็วัยเรียนวัยรุน่ใน
ระบบฐานขอ้มลู

-             

      1,337,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 6 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท            21,600 

 - ค่าทีพ่กั 1,783          6 125 125 1     วนั 750 บาท          562,500 

 - ค่าอาหาร 750 6 125 125 2     วนั 400 บาท          600,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 6 125 125 4     มื้อ 50 บาท          150,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,400 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการเปน็ทีป่รึกษา 
(Health Coach) ด้านส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียวยัรุ่นอย่างมือ
อาชีพ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ทนัตบคุลากร ในระดับศูนย์อนามัยและ
ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถขับเคล่ือนกลไกก ากับติดตามและ
ประเมินผลการด าเนนิงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น
อย่างมีส่วนร่วมตามโครงสร้างระดับพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธภิาพ

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการจัดการข้อมูล (Big 
Data)และฐานข้อมูลร่วมด้านสุขภาพวยัเรียนวยัรุ่นในยุคดิจิทลั
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลร่วมในระดับ
ส่วนกลางและพืน้ที ่ทนัตบคุลากร เจ้าหนา้ทีเ่ทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ และทกัษะในการจัดท าข้อมูลเฝูา
ระวงัสุขภาพวยัเรียนวยัรุ่นครอบคลุมสภาวะสุขภาพและปจัจัย
ส าคัญในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียน          748,000 
34. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย ผู้
พิทักษ์อนามยัโรงเรียนในการจัดการภยัคุกคาม
สุขภาพในโรงเรียนในยุคดจิิทัล

-             

         748,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            43,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,870          4 100 100 1     วนั 750 บาท          300,000 

 - ค่าอาหาร 400 4 100 100 2     วนั 400 บาท          320,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 100 100 4     มื้อ 50 บาท            80,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             4,800 

11 410 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มวัยท างาน

     2,789,900 

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ

      2,789,900 

35. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข ในการขบัเคลื่อนนโยบาย/
มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬาและ
นันทนาการ

-             

         286,900  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 2 2 5     ชั่วโมง 600 บาท            12,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,793          2 80 80 1     วนั 750 บาท          120,000 

 - ค่าอาหาร 160 2 80 80 2     วนั 400 บาท          128,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 80 80 3     มื้อ 50 บาท            24,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,900 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย เด็กและเยาวชน ใหเ้ปน็ผู้
พทิกัษ์อนามัยโรงเรียนในการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ แก่
สถานศึกษาและชุมชน ควบคู่กับการพฒันาศักยภาพครูและ
บคุลากรในการสนบัสนนุการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
กลุ่มเปา้หมาย
ภาคีเครือข่ายครู นกัเรียน บคุลากร ผู้รับผิดชอบงานอนามัย
โรงเรียน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
ภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการขับเคล่ือนงานผู้พทิกัษ์อนามัย
โรงเรียนในการจัดการภยัคุกคามสุขภาพในโรงเรียนในยุคดิจิทลั

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการขับเคล่ือนนโยบาย 
มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬาและนนัทนาการ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม
สุขภาพวยัท างาน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข มีความรู้ และทกัษะในการผลักดัน และ
ขับเคล่ือนนโยบาย มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกายกีฬาและ
นนัทนาการได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

36. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข เพ่ือขบัเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม
การออกก าลังกายโดยมชีมุชนเปน็ฐาน

-             

      2,503,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 6 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            54,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,738          6 240 240 1     วนั 750 บาท       1,080,000 

 - ค่าอาหาร 1440 6 240 240 2     วนั 400 บาท       1,152,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 6 240 240 3     มื้อ 50 บาท          216,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,000 

11 414 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ

     2,311,000 

โครงการพัฒนาระบบการดแูลสุขภาพชอ่งปาก
ผู้สูงอายุ ป ี2565

      2,311,000 

37. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย 
(Non-professional) ในการดแูลชอ่งปาก
ผู้สูงอายุ

-             

      1,561,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 8 1 1 4     ชั่วโมง 600 บาท            19,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,774          8 110 110 1     วนั 750 บาท          660,000 

 - ค่าอาหาร 880 8 110 110 2     วนั 400 บาท          704,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 8 110 110 4     มื้อ 50 บาท          176,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,800 

38. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมการเขา้ถึงบริการทันต
สุขภาพ

-             

         750,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 8 2 2 5     ชั่วโมง 600 บาท            48,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,875          8 50 50 1     วนั 750 บาท          300,000 

 - ค่าอาหาร 400 8 50 50 2     วนั 400 บาท          320,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 8 50 50 4     มื้อ 50 บาท            80,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,000 

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุข ในการขับเคล่ือน
นโยบายการส่งเสริมการออกก าลังกายโดยมีชุมชนเปน็ฐาน
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ศูนย์อนามัย ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริม
สุขภาพวยัท างาน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถผลักดันและขับเคล่ือนนโยบาย
การส่งเสริมการออกก าลังกายโดยมีชุมชนเปน็ฐาน รวมทัง้
สามารถสร้างต้นแบบชุมชนการออกก าลังกายได้อย่างต่อเนือ่ง

วัตถุประสงค์
เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรในการจัดบริการดูแลสุขภาพช่อง
ปากและแก้ปญัหาสุขภาพช่องปากส าคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ การ
สูญเสียฟนั แผล/มะเร็งช่องปาก และสภาวะช่องปากทีสั่มพนัธ์
กับโรคทางระบบของผู้สูงอายุ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธาณสุข ทนัตแพทย์และทนัตาภบิาล ศูนย์อนามัย
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุข สามารถน าความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม
ด้านทนัตสุขภาพผู้สูงอายุไปใช้สนบัสนนุการด าเนนิงาน 
ขับเคล่ือนบริการคุณภาพแบบผสมผสาน ครบวงจร

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย ด้านการใช้เทคโนโลยีดูแลสุขภาพ
ช่องปากผู้สูงอายุ ส าหรับแกนน าภาคประชาชน 
กลุ่มเปา้หมาย
ภาคีเครือข่าย (Non-professional) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น และแกนน าภาคประชาชน
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
ภาคีเครือข่าย สามารถน าความรู้ เทคโนโลยี ทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุไปใช้สนบัสนนุการด าเนนิงานดูแล
ผู้สูงอายุในพืน้ที ่รวมถึงเปน็แกนส าคัญในการส่ือสาร/ให้
ค าแนะน าในพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
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ประ
เภท
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บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพ
ชวีิตที่เปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม

     1,003,900 

แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม

     1,003,900 

11 422 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เฝ้าระวังดา้นอนามยัสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดความ
เสี่ยงตอ่สุขภาพ

     1,003,900 

โครงการส่งเสริมการจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อม
เพ่ือเมอืงสุขภาพดี

         572,300 

39. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือใชง้าน
เทคโนโลยีการจัดการมลูฝอยตดิเชือ้ส าหรับ
ประเทศไทย

-             

           68,200  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 1 2 2 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,949          1 35 35 1     วนั 750 บาท            26,250 

 - ค่าอาหาร 35 1 35 35 2     วนั 400 บาท            28,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 35 35 3     มื้อ 50 บาท             5,250 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,500 

40. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ในการขบัเคลื่อน
ระบบและกลไกการเฝ้าระวังอนามยัสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานระดบัพ้ืนที่

-             

         150,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,875          2 40 40 1     วนั 750 บาท            60,000 

 - ค่าอาหาร 80 2 40 40 2     วนั 400 บาท            64,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 40 40 4     มื้อ 50 บาท            16,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             2,800 

วัตถุประสงค์
เพิม่ทกัษะและขีดความสามารถบคุลากรในการใช้งานเทคโนโลยี
ระบบก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest 
System/Tracking System)
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส่วนกลางกรมอนามัย และ
ภาคีเครือข่ายสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถใช้งานเทคโนโลยี
 และใหข้้อเสนอแนะในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อส าหรับประเทศ
ไทยได้อย่างครอบคลุมทกุประเด็นปญัหา

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
ขับเคล่ือนระบบและกลไกการเฝูาระวงัอนามัยส่ิงแวดล้อม
ร่วมกับหนว่ยงานระดับพืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส่วนกลางกรมอนามัย และ
ภาคีเครือข่ายส านกังานสาธารณสุขจังหวดั พืน้ทีจ่ังหวดัตาก
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถขับเคล่ือนระบบ
และกลไกการเฝูาระวงัอนามัยส่ิงแวดล้อมร่วมกับหนว่ยงาน
ระดับพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

41. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย ในการประเมนิ
สถานการณ์และจัดท าขอ้เสนอตอ่การจัดการ
ปญัหาเหตรุ าคาญ และการประกอบกิจการที่
เปน็อันตรายตอ่สุขภาพตามกฎหมายว่าดว้ยการ
สาธารณสุข

-             

         214,100  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 3 3 5     ชั่วโมง 600 บาท            18,000 

 - ค่าทีพ่กั 1,946          2 55 55 1     วนั 750 บาท            82,500 

 - ค่าอาหาร 110 2 55 55 2     วนั 400 บาท            88,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 55 55 4     มื้อ 50 บาท            22,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,600 

42. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือขบัเคลื่อน
ระบบฐานขอ้มลูปญัหาเหตรุ าคาญและควบคุม
กิจการที่เปน็อันตรายตอ่สุขภาพ

-             

           37,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 1 1 1 4     ชั่วโมง 600 บาท             2,400 

 - ค่าทีพ่กั 1,875          1 20 20 1     วนั 750 บาท            15,000 

 - ค่าอาหาร 20 1 20 20 2     วนั 400 บาท            16,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 20 20 3     มื้อ 50 บาท             3,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,100 

43. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ย เพ่ือพัฒนา
กฎหมาย ระเบยีบ มาตรการ หลักเกณฑ์วิชาการ
 แนวทางปฏบิตั ิในการปอ้งกันปญัหาเหตุ
ร าคาญ ควบคุมสถานประกอบการ กิจการ และ
กิจกรรมรองรับชวีิตวิถีใหม่

-             

         102,500  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 1 2 2 6     ชั่วโมง 600 บาท             7,200 

 - ค่าทีพ่กั 1,864          1 55 55 1     วนั 750 บาท            41,250 

 - ค่าอาหาร 55 1 55 55 2     วนั 400 บาท            44,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 55 55 3     มื้อ 50 บาท             8,250 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             1,800 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรในการประเมินสถานการณ์และจัดท า
ข้อเสนอต่อการจัดการปญัหาเหตุร าคาญ และการประกอบ
กิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สาธารณสุข
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุขกรมอนามัย ส านกังานสาธารณสุขจังหวดั 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ผู้ประกอบการ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถด าเนนิการตาม
แนวทางการจัดการปญัหาเหตุร าคาญและการประกอบกิจการที่
เปน็อันตรายต่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ในการ
ขับเคล่ือนระบบฐานข้อมูลปญัหาเหตุร าคาญและควบคุมกิจการ
ทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส่วนกลางกรมอนามัย 
ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัและภาคีเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และผู้ประกอบการ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถพฒันาต้นแบบ
และแนวทางการขับเคล่ือนระบบฐานข้อมูลปญัหาเหตุร าคาญ
และควบคุมกิจการทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพได้

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพบคุลากรในการขับเคล่ือนกระบวนการรับฟงั
ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ และความเปน็ไปได้ในการปฏบิติัต่อร่าง
กฎหมาย ระเบยีบ มาตรการ หลักเกณฑ์วชิาการ จากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและหนว่ยงานทีเ่กี่ยวข้อง
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย ส่วนกลางกรมอนามัย 
ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัและภาคีเครือข่ายองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ และผู้ประกอบการ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย สามารถด าเนนิการ
ปอูงกันปญัหาเหตุร าคาญ ควบคุมสถานประกอบการ กิจการ 
และกิจกรรมรองรับชีวติวถิีใหม่ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ
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ราชการ เอกชน

หน่วย
นับ

สถานทีด่ าเนินการ
(ใส่เครือ่งหมาย  )รวมเงิน

เสนอ
ปรับ
ลด

งบประมาณ
คงเหลือจ า

นวน
หน่วย
นับ

อัตรา
ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภาย
นอก

งบประมาณป ี2564

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
ครัง้/
รุน่

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชั่วโมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตัง้

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64) รวม

เอกสาร
งบ

ประมาณ
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/
งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

งบประมาณป ี2563

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

จัดสรร จ่ายจริง

โครงการเฝ้าระวังและปอ้งกันผลกระทบตอ่
สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

         431,600 

44. โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิใน ในการควบคุม ก ากับ ตดิตาม เฝ้า
ระวังและสื่อสารเตอืนภยัระดบัอ าเภอ

-             

         178,600  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 1 1 1 6     ชั่วโมง 600 บาท             3,600 

 - ค่าทีพ่กั 1,786          1 100 100 1     วนั 750 บาท            75,000 

 - ค่าอาหาร 100 1 100 100 2     วนั 400 บาท            80,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 1 100 100 3     มื้อ 50 บาท            15,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             5,000 

45. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย เพ่ือ
สร้างการรับรูข้องประชาชน ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมและความตระหนักของประชาชนและชมุชน
ในการการลดมลพิษทางอากาศในชมุชนและ
ปอ้งกันดแูลสุขภาพ เพ่ือคุณภาพชวีิตที่ดี

-             

         253,000  /

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 2 3 3 6     ชั่วโมง 600 บาท            21,600 

 - ค่าทีพ่กั
1,946          

2 65 65 1     วนั 750 บาท            97,500 

 - ค่าอาหาร
130

2 65 65 2     วนั 400 บาท          104,000 

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2 65 65 4     มื้อ 50 บาท            26,000 

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม             3,900 

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งบคุลากรในการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และเข้าใจในการเฝูาระวงัและส่ือสาร
เตือนภยัมลพษิทางอากาศและสามารถดูแลสุขภาพประชาชนใน
พืน้ที่
กลุ่มเปา้หมาย
บคุลากรสาธารณสุข ศูนย์อนามัย และภาคีเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ในพืน้ทีเ่ส่ียงมลพษิทางอากาศ
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งในการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และ มีความรู้และเข้าใจในการเฝูาระวงั
และส่ือสารเตือนภยัมลพษิทางอากาศและสามารถดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
พฒันาศักยภาพภาคีเครือข่าย เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
ความตระหนกัของชุมชนในการการลดมลพษิทางอากาศและ
ปอูงกันดูแลสุขภาพ
กลุ่มเปา้หมาย
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในพืน้ทีเ่ส่ียงมลพษิทางอากาศ 
ภายใต้ความผู้ผิดชอบของศูนย์อนามัย และสถาบนัพฒันาสุข
ภาวะเขตเมือง
ผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ
ภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการด าเนนิการลดมลพษิทางอากาศ
ในชุมชนและปอูงกันดูแลสุขภาพ เพือ่คุณภาพชีวติทีดี่
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น 1                      1,000,000                                 -                        1,000,000 

1. แผนงานพ้ืนฐาน -               -                                -                                -                                

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 1 1,000,000                       -                                1,000,000                       

5. สรุปค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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งบประมาณการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ ทัง้สิ้น  -                     บาท  เสนอปรับลด -                  บาท      คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                       บาท -                    บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                       บาท -                    บาท -                 บาท
     - งบรายจ่ายอื่น -                       บาท -                    บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วิธีการวัดผลโครงการ

รวมทัง้สิ้น

ผลลพัธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับกลุ่มเป้าหมาย

 - ไม่มี -

5.1 แผนงานพ้ืนฐาน
5. สรปุค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั
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งบประมาณการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ ทัง้สิน้  1,000,000.00      บาท  เสนอปรับลด -                  บาท      คงเหลอื 1,000,000.00   บาท
     - งบด าเนินงาน 1,000,000.00       บาท -                   บาท 1,000,000.00    บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

รวมจ านวนโครงการ รวมงบประมาณ วธิีการวดัผลโครงการ

1 1,000,000         

1

รวมทัง้สิน้

เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ครู ผู้ปกครอง ทันตบุคลการ
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด ส านักงานเขต
การศึกษาพืน้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. สรุปค่าใชจ้่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
5.2 แผนงานยุทธศาสตร์

กลุม่เป้าหมาย ผลลพัธ์ทีค่าดวา่จะไดร้ับ

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย

การประเมินความรู้ความเขา้ใจ การน าองค์
ความรู้เกี่ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพไปปฏิบัติ
ได้อยา่งถกูต้องเพิม่ขึ้น

เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรู้ และมีพฤติกรรมสุขภาพทีพ่ึง
ประสงค์ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อยา่งถกูต้อง รวมถงึ
ผู้ปกครอง ครู หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง น าความรู้ทีไ่ด้รับไปปรับ
ใชใ้นการเรียนการสอนเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

1,000,000          
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กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามัย
 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร.์..
แผนงานพ้ืนฐานดา้น...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. รายการ... วัตถุประสงค์
   1.1 สถานีโทรทัศน์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  - โทรทศัน์ (สถานีราชการ)
  - โทรทศัน์ (ระบสุถานี...)

   1.2 สถานีวิทยุ
  - วิทยุ (สถานีราชการ)
  - วิทยุ (ระบสุถานี...)

   1.3 หนังสือพิมพ์
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว ขาวด า)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 6 x 10 นิ้ว สี)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว ขาวด า)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 10 นิ้ว สี)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว ขาวด า)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ 12 x 20 นิ้ว สี)
  - หนังสือพิมพ์ (คอลัมน์ขนาด..... สี/ขาวด า (ระบ)ุ)

   1.4 สื่ออ่ืนๆ
  - CD-ROM / DVD5
  - โปสเตอร์
  - แผ่นพับ
  - ปาูยโฆษณาไวนิล
  - อื่น ๆ (ระบ)ุ...

...

งบประมาณ
คงเหลือ

เบิกจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

จัดสรร จ่ายจรงิ

จ านวน
(นาท/ี

คอลัมน์/...)
ตอ่ครัง้

5. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

อัตราที่ตั้ง รวมเงนิ

รายละเอียดงบประมาณปี 2565

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ จัดสรร

ค าชี้แจง
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะไดร้บั)

 - ไม่มี -

ครัง้ เสนอปรบัลด

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564

ชว่งเวลา
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

 หน่วย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รวมทัง้สิ้น 6,500,000   6,500,000   2,698,400   2,698,400   1,000,000   -               1,000,000   
ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

   1,000,000 

แผนงานพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต    1,000,000 
11 408 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกิจ
   1,000,000 

1.โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health 
Literate School)

1,000,000    

งบด าเนินงาน
กิจกรรม (1) ส่ือสารประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความ
รอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชน (คุณภาพอาหาร ทันต PA 
สุขอนามัย  คุณภาพน้ า ส่ิงแวดล้อม)

1,000,000    

  1. โทรทัศน์
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปขา่วความยาว 1 นาที 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลที่มีผู้ชมจ านวน
มาก เวลา 18.00 - 23.00 น.

1 นาที/คร้ัง 10  ทั้งปี     40,000 400,000      

   1.2  Social Media
จ้างออกแบบ infographic เพือ่ใช้เผยแพร่ผ่านช่องทาง
 fackbook Youtube ของหน่วยงาน

ไฟล์งาน png jep
 AI ความละเอยีด
ไม่น้อยกว่า 300 

dpi

100  ทั้งปี       2,000 200,000      

อพัเดทขอ้มูลเว็บไซต์ เร่ือง คุณภาพอาหาร ทันต PA 
สุขอนามัย  คุณภาพน้ า ส่ิงแวดล้อม

6 เมนู 8  ทั้งปี     50,000 400,000      

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

จดัสรร เสนอปรบัลด
จ านวน

(นาท/ีคอลัมน์/...)
ตอ่ครัง้

วัตถุประสงค์
เพือ่เผยแพร่ความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นให้
มีความรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ รวมทั้ง ผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน าความรู้ที่ได้ไปดูแลเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
ผลประโยชน์ทีจ่ะได้รับ
เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรู้และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

เอกสารงบประมาณ

ครัง้
ช่วง
เวลา

อัตราทีต่ัง้ รวมเงนิ

5. ค่าใช้จ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณป ี2563

ค าชีแ้จง
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)จดัสรร จา่ยจรงิ

5.2 แผนงานยุทธศาสตร์

เบกิจา่ย
(ณ 30 ม.ิย.64)

งบประมาณป ี2564

งบประมาณ
คงเหลือ
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน จ านวนโครงการ งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                 -                                   -                                   -                                   -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                                

6. สรุปค่าใชจ้่ายในการจ้างทีป่รึกษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน

 - ไม่มี -
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งบประมาณการจ้างที่ปรึกษา ทั้งสิน้ -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลือ -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

 รวมจ านวนโครงการ  รวมงบประมาณ  วธิีการวดัผลโครงการ

หมายเหตุ   *ประเภทที่ปรึกษา ได้แก่
                      - ที่ปรึกษาในประเทศ ให้ระบุว่าเป็น บริษัทที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาอสิระ / มหาวิทยาลัยของรัฐ / อื่นๆ (ให้ระบ)ุ
                      - ที่ปรึกษาต่างประเทศ

 - ไม่มี -

รวมทั้งสิน้

6.1 แผนงานพ้ืนฐาน
6. สรุปค่าใช้จา่ยในการจา้งที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ ประเภทที่ปรึกษา*

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
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งบประมาณการจ้างที่ปรึกษา ทั้งสิน้ -                   บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลือ -                บาท
     - งบด าเนินงาน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบเงินอดุหนุน -                    บาท -                   บาท -                 บาท
     - งบรายจา่ยอื่น -                    บาท -                   บาท -                 บาท

หน่วย : บาท

 รวมจ านวนโครงการ  รวมงบประมาณ  วธิีการวดัผลโครงการ

หมายเหตุ   *ประเภทที่ปรึกษา ได้แก่
                      - ที่ปรึกษาในประเทศ ให้ระบุว่าเป็น บริษัทที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาอสิระ / มหาวิทยาลัยของรัฐ / อื่นๆ (ให้ระบ)ุ
                      - ที่ปรึกษาต่างประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

 - ไม่มี -

6. สรุปค่าใช้จา่ยในการจา้งที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6.2 แผนงานยทุธศาสตร์

 ประเภทที่ปรึกษา*  ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะได้รับ

รวมทั้งสิน้
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวมทัง้สิ้น

ยทุธศาสตร์...
แผนงานพ้ืนฐานดา้น…
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจา่ย...
1. ทีป่รกึษาไทย วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จดัการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจยั/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล

(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน

        - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)
2. ทีป่รกึษาตา่งประเทศ วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จดัการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจยั/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
         - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

6. ค่าใชจ้า่ยในการจา้งทีป่รกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
6.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณปี 2565

เสนอปรบัลดจดัสรร รวมเงิน
ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

ค าชี้แจง
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)

งบประมาณปี 2564

 - ไม่มี -

จ านวน
ทีป่รกึษา

(คน)

ระยะเวลา
(เดอืน)

อัตราทีต่ัง้
ประสบการณ์

(ป)ี

ระดบัการศึกษา
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ

คงเหลือ

งบประมาณปี 2563

กลุ่มวิชาชีพจา่ยจรงิ จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย.64)
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวมทัง้สิ้น
ยทุธศาสตร์...
แผนงานยทุธศาสตร์...
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจา่ย...
1. ทีป่รกึษาไทย วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จดัการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจยั/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)

(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
        - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

2. ทีป่รกึษาตา่งประเทศ วัตถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

 (1.1) บุคลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (หัวหน้า/ผู้จดัการ)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (นักวิจยั/นักวิเคราะห์)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
          - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา (...)
(1.2) บุคลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบุคลากรสนับสนุน
         - เลขานุการโครงการ
         - พนักงานพิมพ์ดีด/เจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล
(1.3) ค่าใช้จา่ยอ่ืน
         - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)

งบประมาณ
คงเหลือ

รวมเงิน

งบประมาณปี 2564

ระยะเวลา
(เดอืน)

จ านวน
ทีป่รกึษา

(คน)

เบิกจา่ย
(ณ 30 ม.ิย.64)

 - ไม่มี -

กลุ่มวิชาชีพจดัสรร
ประสบการณ์

(ป)ี

ระดบัการศึกษา
(ใส่เครื่องหมาย  ) อัตราทีต่ัง้

6. ค่าใชจ้า่ยในการจา้งทีป่รกึษาชาวไทยและชาวตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
6.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร
งบประมาณ ยทุธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณปี 2563 รายละเอียดงบประมาณปี 2565

เสนอปรบัลดจา่ยจรงิจดัสรร

ค าชี้แจง
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั)

37



กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น               -                 -                                   -                                   -                                   -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -             -             -                                -                                -                                

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -             -             -                                -                                -                                

7. สรุปค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชั่วคราวและค่าใชจ้่ายในการเจรจาและประชมุนานาชาต ิ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

จ าแนกตามแผนงาน
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-                    บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนนิงาน -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบเงินอดุหนนุ -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบรายจ่ายอื่น -                     บาท -                    บาท -                  บาท

หนว่ย : บาท

 ประเภทกลุ่มเปา้หมาย  จ านวน (คน)

-                    

 รวมงบประมาณ

บคุลากรกรมอนามยั

  - ไม่มี -
รวมทั้งสิ้น

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

7. สรปุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

 กลุ่มเปา้หมาย

 งบประมาณค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการตา่งประเทศฯ ทั้งสิ้น

-                             

7.1 แผนงานพ้ืนฐาน

 รวมจ านวน
โครงการ

 ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ  วิธีการวัดผลโครงการ
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-                    บาท  เสนอปรับลด -                  บาท คงเหลอื -                บาท
     - งบด าเนนิงาน -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบเงินอดุหนนุ -                     บาท -                    บาท -                  บาท
     - งบรายจ่ายอื่น -                     บาท -                    บาท -                  บาท

หนว่ย : บาท

 ประเภทกลุ่มเปา้หมาย  จ านวน (คน)

7. สรปุค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
7.2 แผนงานยทุธศาสตร์

 งบประมาณค่าใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปราชการตา่งประเทศฯ ทั้งสิ้น

 กลุ่มเปา้หมาย  รวมจ านวน
โครงการ

 รวมงบประมาณ  ผลลพัธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ  วิธีการวัดผลโครงการ

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

 - ไม่มี -

รวมทั้งสิ้น
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

 หน่วย : บาท 

เล่ม
ที่

หน้า
ที่

มี ไมม่ี ประเทศ
กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

11 457 รวมทั้งสิ้น 1,135,900 1,135,900    581,800 -            -             

7. ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราวและค่าใชจ้่ายในการเจรจาและประชมุนานาชาต ิ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565
7.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/
กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564

ค าชีแ้จง 
(เหตผุลความจ าเปน็

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)จัดสรร



เบกิจ่ายจริง



จัดสรร



เบกิจ่าย จริง
 ณ (30 ม.ิย.

64)

ครัง้/
รุน่

จ านวน
คน

จ านวน
วัน

อัตราที่ตัง้ รวมเงิน

 - ไม่มี -

*ประเภท
การประชมุ
(โปรดระบ)ุ

พันธกรณี
ขอ้ตกลง

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบ)ุ

(ใส่เครือ่งหมาย
 )

รายละเอียดงบประมาณป ี2565

เสนอ
ปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ มี ไม่มี ประเทศ
กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น

ยทุธศาสตร์...
แผนงานยทุธศาสตร.์..
ผลผลิต/โครงการ ...
กิจกรรม ...
งบรายจา่ย ...
1. รายการ... วตัถุประสงค์
    - ค่าเบี้ยเล้ียง (ระบุต าแหน่ง...) กลุ่มเปูาหมาย
    - ค่าที่พัก (ระบุต าแหน่ง...) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
    - ค่าพาหนะ 
           - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (ระบุต าแหน่ง...)
           - ค่าธรรมเนียม
           - ค่าแท็กซ่ี
           - อืน่ๆ (ระบ)ุ...
    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบุต าแหน่ง...)
    - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)
...
                       

หมายเหตุ *1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธรุกจิ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุวา่เป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกบัองค์กรระหวา่งประเทศ หรือกรณีท่ีไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องมี หรือ ไม่มี
3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศวา่เป็นประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร
งบประมาณ ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565

ค าชี้แจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รบั)
จดัสรร จา่ยจรงิ

ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)(ใส่เครื่องหมาย )

จดัสรร



เบิกจา่ย จรงิ ณ 

(30 ม.ิย.64)
ครั้ง/รุ่น

จ านวน
คน

จ านวน
วัน

อัตราที่ตั้ง

 - ไม่มี -

รวมเงนิ เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ
*ประเภทการประชุม

(โปรดระบุ)

พันธกรณีข้อตกลง
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                     40,616,100                                 -                       40,616,100 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 16,697,900                     -                                16,697,900                     

2. แผนงานยุทธศาสตร์ 23,918,200                     -                                23,918,200                     

8. สรุปค่าใชจ้่ายค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร   เบกิจ่าย 
(ณ 30 ม.ิย.64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตรา
ค่าจา้ง

(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

 (1) รักษาความสะอาดอาคารและ
สถานที่

7,132,400   7,132,400  5,760,000  5,760,000   5,304,000   5,304,000  5,577,000     5,577,000    5,577,000 2,788,500    42     132,786    5,577,000   -    5,577,000   

(2) รักษาความปลอดภัย 3,456,000   3,456,000  3,456,000  3,456,000   4,104,000   4,104,000  4,182,000     4,182,000    4,182,000 2,091,000    17     246,000    4,182,000   -    4,182,000   

(3) ดูแลสวน 2,700,000   2,700,000  2,700,000  2,700,000   2,496,000   2,496,000  2,496,000     2,496,000    2,496,000 1,248,000    16     156,000    2,496,000   -    2,496,000   

(4) บ ารุงรักษาลิฟท์ 300,000     300,000     300,000    300,000     300,000     300,000     300,000          300,000       300,000 150,000      12     25,000     300,000      -    300,000      

(5) พนักงานขบัรถ -            -           -          -           -            -           -                        -                -   -    -          -            -    -            

(6) อื่น ๆ (ระบ)ุ........................ -            -           -          -           -            -           -                        -                -   -    -          -            -    -            

     - จ้างเหมาเช่ารถ -            -           -           -            -           1,690,600     1,690,600              -   -    -          -            -    -            

     - จ้างเหมาบ ารุงรักษาด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ

-            -           -          -           -            -           2,932,900     2,932,900    2,932,900 1,466,500    -    -          2,932,900   -    2,932,900   

    - จ้างเหมาดูแลและบ ารุงรักษา
ตู้สาขาโทรศัพท์อตัโนมัติ

-            -           -          -           -            -           42,000             42,000        42,000 21,000        12     3,500       42,000       -    42,000       

8. สรุปค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.1 แผนงานพ้ืนฐาน

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565

 รายละเอียดและค าชีแ้จง

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561ประเภท

เพือ่ดูแลและบ ารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อตัโนมัติ 700 หมายเลข (12 เดือน)

พืน้ที่ท าความสะอาดกรมอนามัย ประกอบด้วย มีอาคาร 1 จ านวน 4 ชั้น อาคาร 2 -
 6 จ านวน 6 ชั้น และอาคาร 7 จ านวน 7 ชั้น พืน้ที่ส่วนกลาง  และ อาคารศูนย์
ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ในปีงบประมาณ 2562 กรมอนามัยได้ด าเนินจัดต้ัง
พิพิธภัณฑ์ เพือ่ให้ความรู้ประชาชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และได้พืน้ที่คืนจากกรม
ควบคุมโรคซ่ึงได้ใช้พืน้ที่กรมอนามัย จ านวน 1 ชั้น ส่งผลให้กรมอนามัยมีความ
จ าเป็นต้องใช้บุคลากรในการท าความสะอาด จ านวน 48,000 ตารางเมตร (42 คน)

พืน้ที่ให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมอนามัย ประกอบด้วย มีอาคาร 1 
จ านวน 4 ชั้น อาคาร 2 - 6 จ านวน 6 ชั้น และอาคาร 7 จ านวน 7 ชั้น พืน้ที่
ส่วนกลาง และอาคารศูนยห์้องปฏิบัติการกรม และเพิม่พืน้ที่พิพิธภัณฑ์ (17 คน)

พืน้ที่ที่ผู้รับจ้างต้องดูแลประมาณ 40,000 ตารางเมตร ของกรมอนามัย และอาคาร
ศูนยห์้องปฏิบัติการ กรมอนามัย (16 คน)

เพือ่ตรวจสอบบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคาร กรมอนามัย และอาคารศูนย์
ห้องปฏิบัติการ เกดิความปลอดภัย ทั้งนี้ราคาดังกล่าวรวมค่าประกนัอบุัติเหตุ แต่ไม่
รวมค่าใช้จ่ายอปุกรณ์ที่เกดิความช ารุดเสียหาย (12 เดือน)

เพือ่ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์เครือขา่ย และอปุกรณ์ต่อพ่วงอยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้เป็นปกติดีดังเดิม และมีประสิทธิภาพตลอดเวลา โดยการซ่อมแซมและ/หรือ 
จัดหามาทดแทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย อปุกรณ์เครือขา่ยและอปุกรณ์ต่อพ่วงที่
ขดัขอ้ง และแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกขา่ย สามารถตอบสนอง
ต่อผู้ใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และ สามารถใช้งานได้
อยา่งเป็นปกติต่อเนื่องตลอดเวลา
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จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร   เบกิจ่าย 
(ณ 30 ม.ิย.64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตรา
ค่าจา้ง

(2)

 รวม
(3) = (1) x (2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565

 รายละเอียดและค าชีแ้จง

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561ประเภท

    - จ้างเหมาดูแลรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ

-            -           -          -           -            -           72,000             72,000        72,000 36,000        12     6,000       72,000       -    72,000       

    - จ้างเหมาก าจัดปลวกภายใน
อาคารกรมอนามัย

-            -           -          -           -            -           264,000          264,000       264,000 132,000      12     22,000     264,000      -    264,000      

    - จ้างเหมาเกบ็ขนขยะมูลฝอย -            -           -          -           -            -           108,000          108,000       108,000 54,000        12     9,000       108,000      -    108,000      

    - ซ่อมบ ารุงอาคารพืน้ที่ ระบบ
สาธารณูปโภค

-            -           -          -           -            -           324,000          324,000       324,000 162,000      1       324,000    324,000      -    324,000      

โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลกลาง
 ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะกจิ
  - จัดจ้างวิเคราะห์ ออกแบบ และ
ปรับปรุงรายการขอ้มูลเพือ่สนับสนุน
การด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม

1     400,000       400,000       400,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย
จ านวน  ครัง้

/คน
อัตรา  รวม 

(บาท)
(1) งาน : วิเคราะห์ ออกแบบ และ
ปรับปรุงรายการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

  400,000 

 - ออกแบบรายการขอ้มูล 1 1   10,000      10,000 
 - วิเคราะห์ความต้องการใช้งานรายการ
ขอ้มูลของผู้ใช้งาน

13 1   25,000    325,000 

 - ปรับปรุงรายการขอ้มูล 1 2   30,000      60,000 
 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1    5,000       5,000 

รวมทัง้สิ้น 13,588,400  13,588,400  12,216,000 12,216,000  12,204,000  12,204,000 17,988,500 17,988,500  16,297,900 8,149,000     -      -            16,697,900   -     16,297,900   

หมายเหตุ  กรณีที่ก าหนดหน่วยนับที่ไม่ใช่จ านวนอตัราที่ระบุในตาราง ให้แสดงรายละเอยีดที่มาของการค านวณค่าใช้จ่าย (ตัวคูณ) ประกอบการชี้แจง 

เพือ่วิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงรายการขอ้มูลในฐานขอ้มูลกลางให้มีความ
ถกูต้อง ครบถว้น พร้อมใช้และให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกบัขอ้มูลภาครัฐ ในการ
สนับสนุนการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

จา้งเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุง
รายการข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

        400,000 

เพือ่ก าจัดปลวกภายในอาคารกรมอนามัย พืน้ที่ประมาณ 40,000 ตารางเมตร 
เพือ่ให้เกดิสุขอนามัยกบับุคลากรกรมอนามัยและผู้ติดต่อราชการ และความเสียหาย
เกดิจากปลวกท าลายทรัพยสิ์นทางราชการ (12 เดือน)

เพือ่เกบ็ขนขยะมูลฝอยลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมท าให้เกดิการปนเปือ้นของ
พืน้ดิน แหล่งน้ าและอากาศ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 12 
เดือนๆ ละ 9,000 บาท

เพือ่ดูแลรักษากล้องวงจรปิด จ านวน 60 ตัว รักษาระบบปัม้น้ า จ านวน 6 ตัว รักษา
ระบบไฟฟูา 1 งาน เพือ่ตรวจสอบให้ระบบหม้อแปลงไฟฟูา จ านวน 2 ลูก และตู้ 
MDB จ านวน 2 ตู้ และตู้ Load ที่อยู่ทุกชั้นของอาคารกรมอนามัย สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา (1 ป)ี

เพือ่ดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 50 เคร่ืองๆละ 120 บาท 12 เดือน เพือ่ลดความ
ช ารุดเสียหายของเคร่ืองปรับ อากาศ และการใช้พลังงานไฟฟูา
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

 (1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่
 (2) รักษาความปลอดภัย
 (3) ดูแลสวน
 (4) ก าจัดปลวก
 (5) บ ารุงรักษาลิฟท์
 (6) พนักงานขับรถ
 (7) อืน่ ๆ (ระบ)ุ................................................
      - จ้างเหมาตามโครงการ

 แผนงานยทุธศาสตร์ 23,918,200   
 แผนงานยทุธศาสตรเ์สรมิสรา้งให้คนมีสุขภาวะที่ดี 6,003,000     -             

โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิมพระเกยีรติ

4,263,000     

  - ผลิตส่ือสาธติการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้าง
ครอบครัวรอบรู้ ในการ“เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ”

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัจา้งผลิตสื่อสาธิตการส่งเสรมิ
สุขภาพเด็กและสรา้งครอบครวัรอบรู้ ใน
การ“เลี้ยงดูลูกตามค าสอนพ่อ

    150,000 

 - ออกแบบส่ือสาธติการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
และสร้างครอบครัวรอบรู้ ในการ“เล้ียงดูลูก
ตามค าสอนพ่อ”

1 1       6,000          6,000 

 - ผลิตส่ือสาธติการส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
สร้างครอบครัวรอบรู้ ในการ“เล้ียงดูลูกตาม
ค าสอนพ่อ”

9 1     16,000      144,000 

8. สรุปค่าจ้างเหมาบริการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.2 แผนงานยุทธศาสตร์ 

หน่วย : บาท

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

เพื่อผลิตส่ือสาธติการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้างครอบครัวรอบรู้ ในการ“เล้ียงดูลูกตามค า
สอนพ่อ”

จา้งเหมาผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนกิจกรรม
โครงการ

             150,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ผลิตส่ือรอบรู้สุขอนามัยในถิ่นทุรกนัดาร : ชุด
ความรู้เสริมทักษะสุขภาพทักษะชีวติเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร ( Clip VDO  / 
Infographic / หนังส้ัน และส่ือส่ิงพิมพ์)

1        500,000        500,000        500,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จดัจา้งผลิตสื่อรอบรู้สุขอนามัยในถ่ิน
ทุรกันดาร : ชุดความรู้เสรมิทักษะสุขภาพ
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร (
 Clip VDO  / Infographic / หนังสั้น และ
สื่อสิ่งพิมพ์)

    500,000 

 - ออกแบบและจัดท า Clip VDO ชุดความรู้
เสริมทักษะสุขภาพทักษะชีวติเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกนัดาร

1 1     50,000        50,000 

 - ออกแบบและผลิตส่ือชุดความรู้เสริมทักษะ
สุขภาพทักษะชีวติเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกนัดาร (รูปแบบ Infographic)

1,000 1         200      200,000 

 - ออกแบบและผลิตหนังส้ันชุดความรู้เสริม
ทักษะสุขภาพทักษะชีวติเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกนัดาร

1 1     50,000        50,000 

 - ออกแบบและผลิตส่ือชุดความรู้เสริมทักษะ
สุขภาพทักษะชีวติเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกนัดาร

1,000 1         200      200,000 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร เข้าใจ เข้าถึง ส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพ อาทิ 
โภชนาการ ทันตสุขภาพ สุขอนามัย เพศวถิี น้ าด่ืมสะอาด ส้วมสุขอนามัย จัดการขยะ ฯลฯ ใน
รูปแบบของส่ืออนไลน์ ได้ง่าย มากขึ้น สามารถปฏิบัติตนถูกต้อง มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
 สามารถบอกต่อแกผู้่ปกครอง ครอบครัว ครัวเรือนในชุมชนได้ ตลอดจนมีความเป็นอยูใ่น
กจิวตัรประจ าวนัที่ดี มีคุณภาพชีวติที่ดี ตามบริบทพื้นที่ที่ถูกสุขลักษณะ

จา้งเหมาผลิตสื่อรอบรู้สุขอนามัยในถ่ินทุรกันดาร : ชุด
ความรู้เสรมิทักษะสุขภาพทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร ( Clip VDO  / Infographic / หนัง
สั้น และสื่อสิ่งพิมพ์)

             500,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ผลิตส่ือชุดความรู้เสริมทักษะสุขภาพเด็กใน
พื้นที่ภูฟูาพัฒนา

1        100,000        100,000        100,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จดัท าสื่อชุดความรู้เสรมิทักษะสุขภาพ
เด็กในพ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนา

    100,000 

 -  ออกแบบชุดความรู้เสริมทักษะสุขภาพ 4 1     10,000        40,000 
 -  ผลิตชุดความรู้เสริมทักษะสุขภาพ 
(รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์)

4 1     15,000        60,000 

  - เฝูาระวงัการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเด็กโดย
การตรวจปัสสาวะ

1      1,401,400     1,401,400      1,401,400 

บาท
งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)

 งาน : เฝ้าระวังระดับสารไอโอดีนใน
ปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์

1,401,400  

 - วางแผนศึกษา 1 1 13,900    13,900       
 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 77 1       5,500      423,500 
 - เกบ็ตัวอยา่งปัสสาวะ 77 120         100      924,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลระดับสารไอโอดีนใน
ปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์

1 1 30,000    30,000       

 - สรุปและจัดท ารายงานสถานะระดับสาร
ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์

1 1     10,000        10,000 

  - เฝูาระวงัคุณภาพกลือบริโภค โดยการตรวจ
คุณภาพเกลือครัวเรือนทุกอ าเภอ

1        385,000        385,000        385,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : เฝ้าระวังคุณภาพกลือบรโิภค โดย
การตรวจคุณภาพเกลือครวัเรอืนทุกอ าเภอ

385,000    

 - วางแผนศึกษา 1 1 7,800      7,800         
 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 12 1     28,000      336,000 
 - เกบ็ตัวอยา่งเกลือบริโภคในครัวเรือน 12 1         100          1,200 
 - วเิคราะห์ข้อมูลเกลือบริโภคในครัวเรือน 1 1 30,000    30,000       
 - สรุปและจัดท ารายงานเกลือบริโภคใน
ครัวเรือน

1 1     10,000        10,000 

เพื่อให้เด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ูฟูาพัฒนามีสุขภาพอนามัยที่ดี มีภาวะโภชนาการที่ดี 
และสุขาภิบาลแวดล้อมครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ และได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพ เสริมสร้างให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ อนัจะส่งผลให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

จา้งเหมาผลิตสื่อชุดความรู้เสรมิทักษะสุขภาพเด็กใน
พ้ืนที่ภูฟ้าพัฒนา

             100,000 

เพื่อเฝูาระวงัระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์ ประเมินสถานการณ์และหาแนว
ทางแกไ้ข
จา้งเหมาเฝ้าระวังระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิง           1,401,400 

เพื่อเฝูาระวงัคุณภาพกลือบริโภค โดยการตรวจคุณภาพเกลือครัวเรือนทุกอ าเภอ โดยการตรวจ
คุณภาพเกลือครัวเรือนทุกอ าเภอ เพื่อน ามาใช้ประเมินสถานการณ์และหาแนวทางแกไ้ข
จา้งเหมาเฝ้าระวังคุณภาพกลือบรโิภค โดยการตรวจ
คุณภาพเกลือครวัเรอืนทุกอ าเภอ

             385,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        106,600        106,600        106,600 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : เฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในกลุ่ม
เด็กวัยเรยีนโดยการตรวจปัสสาวะ

106,600    

 - วางแผนศึกษา 1 1 6,000      6,000         
 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 13 1       7,000        91,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลระดับสารไอโอดีนใน
ปัสสาวะในกลุ่มเด็กวยัเรียน

1 1 6,000      6,000         

 - สรุปและจัดท ารายงานสถานะเด็กวยัเรียนที่
ขาดสารไอโอดีน

1 1       3,600          3,600 

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : ผลิตน้ าเสรมิไอโอดีนเข้มข้น ยา
วิตามินเสรมิธาตุเหล็ก พรอ้มจดัส่งในพ้ืนที่
โรงเรยีน กพด.

150,000    

 - ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการ 1 4 1,500      6,000         
 - จัดหาน้ าเสริมไอโอดีนเข้มข้น และยา
วติามินเสริมธาตุเหล็ก

450 4           80      144,000 

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : ผลิตน้ าเสรมิไอโอดีนเข้มข้น ยา
วิตามินเสรมิธาตุเหล็ก พรอ้มจดัส่งในพ้ืนที่
โรงเรยีน กพด.

120,000    

 - ชุดอปุกรณ์เกบ็ปัสสาว น้ ายาทดสอบความ
ช านาญ ในการระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะ
หญิงต้ังครรภ์

120 2         500      120,000 

 - วเิคราะห์ข้อมูลระดับสารไอโอดีนใน
ปัสสาวะในหญิงต้ังครรภ์

1 1 30,000    30,000       

เพื่อศึกษาสถานการณ์และเฝูาระวงัการขาดสารไอโอดีนของเด็กที่อยูถ่ิ่นธรุกนัดาร

จา้งเหมาเฝ้าระวังการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเด็กวัย
เรยีนโดยการตรวจปัสสาวะ

             106,600 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปูองกนัการขาดสารไอโอดีนของเด็กที่อยูถ่ิ่นทุรกนัดาร

จา้งเหมาผลิตน้ าเสรมิไอโอดีนเข้มข้น ยาวิตามินเสรมิ
ธาตุเหล็ก พรอ้มจดัส่งในพ้ืนที่โรงเรยีน กพด.

             150,000 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเฝูาระวงัระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิงต้ังครรภ์

จา้งเหมาผลิตน้ าเสรมิไอโอดีนเข้มข้น ยาวิตามินเสรมิ
ธาตุเหล็ก พรอ้มจดัส่งในพ้ืนที่โรงเรยีน กพด.

             120,000 

  - เฝูาระวงัการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเด็กวยัเรียน
โดยการตรวจปัสสาวะ

  - ผลิตน้ าเสริมไอโอดีนเข้มข้น ยาวติามินเสริมธาตุ
เหล็ก เพื่อปูองกนัการขาดสารไอโอดีนของเด็กใน
พื้นที่โรงเรียน กพด.

  - ผลิตชุดอปุกรณ์เกบ็ปัสสาว น้ ายาทดสอบความ
ช านาญ ในการระดับสารไอโอดีนในปัสสาวะหญิง
ต้ังครรภ์
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        250,000        250,000        250,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จา้งเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ใน
โคงการควบคุมและป้องกันภาวะโลหิตจาง

    250,000 

 - ออกแบบส่ือประชาสัมพันธใ์นโครงการ
ควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจาง

1 1       3,600          3,600 

 - ผลิตส่ือประชาสัมพันธใ์นโคงการควบคุม
และปูองกนัภาวะโลหิตจาง

77 8         400      246,400 

  - จัดท าส่ือเพื่อสร้างความรอบรู้เร่ืองโรคมะเร็งเต้า
นมและการปูองกนั

1        390,000        390,000        390,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จดัท าสื่อเพ่ือสรา้งความรอบรู้เรื่อง
โรคมะเรง็เต้านมและการป้องกัน

    390,000 

 - ออกแบบแผ่นพับสอนการตรวจเต้านม
ตนเอง

1 1       5,000          5,000 

 - ผลิตแผ่นพับสอนการตรวจเต้านมตนเอง 100 77           50      385,000 
  - พัฒนาส่ือเพื่อการสร้างความรอบรู้การดูแล
ตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม

1        100,000        100,000        100,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จดัท าสื่อชุดความรู้ (รปูแบบออนไลน์)
 เพ่ือสรา้งความรอบรู้เรื่องมะเรง็เต้านมและ
การดูแลป้องกัน

    100,000 

 - ออกแบบชุดความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้
เร่ืองมะเร็งเต้านมและการดูแลปูองกนั

1 1     20,000        20,000 

 - ผลิตส่ือชุดความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและการดูแลปูองกนั (รูปแบบ
ออนไลน์)

1 1     80,000        80,000 

เพื่อด าเนินโครงการควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจาง

จา้งเหมา ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการควบคุม
และป้องกันภาวะโลหิตจาง

             250,000 

เพื่อใช้ในการถ่ายถอดองค์ความรู้และสร้างความรอบรู้เร่ืองมะเร็ง
เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

จา้งเหมาจดัท าสื่อเพ่ือสรา้งความรอบรู้เรื่องโรคมะเรง็
เต้านมและการป้องกัน

             390,000 

เพื่อใช้ในการถ่ายถอดองค์ความรู้และสร้างความรอบรู้เร่ืองมะเร็ง
เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้เหมาะสมกบักลุ่มเปูาที่เป็นนักศึกษา

จา้งเหมาพัฒนาสื่อเพ่ือการสรา้งความรอบรู้การดูแล
ตนเองให้ห่างไกลมะเรง็เต้านม

             100,000 

  - ผลิตส่ือประชาสัมพันธใ์นโครงการควบคุมและ
ปูองกนัภาวะโลหิตจาง
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - จัดท าระบบฐานข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม
ในสตรีอาย ุ20 ปีขึ้นไป

1        100,000        100,000        100,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : จดัท าระบบฐานข้อมูลการคัดกรอง
มะเรง็เต้านมในสตรอีาย ุ20 ปีขึ้นไป

    100,000 

 - ลงพื้นที่เกบ็ข้อมูลคัดกรองมะเร็งเต้านมที่
เร่ิมต้นด้วย Breast Self Exammination: 
BSE ในกลุ่มนักศึกษาน าร่อง

13 140           50        91,000 

 - ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลการ
คัดกรองมะเร็งเต้านม

1 1       8,000          8,000 

 - สรุปผลและจัดท ารายงานการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม

1 1       1,000          1,000 

  - ประเมินและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัย
มะเร็งเต้านม

1          50,000         50,000          50,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน :  ประเมินและปรบัปรงุระบบ
สารสนเทศของโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเรง็เต้านม

      50,000 

 - ศึกษา วเิคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศของโครงการฯ

4 1     10,000        40,000 

 - สรุปผลและจัดท ารายงานระบบสารสนเทศ
ของโครงการฯ

4 1       2,500        10,000 

เพื่อเป็นข้อมูลการเฝูาระวงัการคัดกรองมะเร็งเต้านมที่เร่ิมต้นด้วย Breast Self 
Exammination: BSE ในกลุ่มนักศึกษาน าร่องที่เข้าโครงการฯ

จา้งเหมาจดัท าระบบฐานข้อมูลการคัดกรองมะเรง็เต้า
นมในสตรอีาย ุ20 ปีขึ้นไป

             100,000 

เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความพร้อมใช้และเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้านเทคโนโลยทีั้งปัจจุบัน
และอนาคต

จา้งเหมาประเมินและปรบัปรงุระบบสารสนเทศของ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัย
มะเรง็เต้านม

               50,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ประเมินผลโครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  ประเมินผลโครงการและ
การศึกษาปัจจยัความส าเรจ็การด าเนินงาน 
ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

    300,000 

 - วางแผนการศึกษา 1 1       3,000          3,000 
 - ออกแบบประเมินโครงการ 1 1       3,000          3,000 
 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 13 1     20,000      260,000 
 - ศึกษา วเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจ

13 1       2,000        26,000 

 - สรุปและจัดท ารายงาน 4 1       2,000          8,000 
  - พัฒนาระบบรวบรวมและเฝูาระวงัข้อมูลด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และสุขาภิบาล
อาหารและน้ า

1          50,000         50,000          50,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : พัฒนาระบบรวบรวมและเฝ้าระวัง
ข้อมูลด้านส่งเสรมิสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ า

50,000      

 - วเิคราะห์ข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัย
ส่ิงแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ า

12 1       4,000        48,000 

 - สรุปและจัดท ารายงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
อนามัยส่ิงแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและ
น้ า

1 1       2,000          2,000 

เพื่อประเมินผลโครงการและศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการด าเนินงานเมื่อครบระยะที่ 2 (10 ปี
 และจากผลการประเมินสามารถน ามาเป็นแนวทางและบทเรียนในการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆที่มีลักษณะหรือปัญหาสุขภาพที่คล้ายคลึงกนัจา้งเหมาประเมินผลโครงการและการศึกษาปัจจยั
ความส าเรจ็การด าเนินงาน ระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา

             300,000 

เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเฝูาระวงัข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และ
สุขาภิบาลอาหารและน้ า ส าหรับเจ้าที่เรือนจ าและสาธารณสุข

จา้งเหมาพัฒนาระบบรวบรวมและเฝ้าระวังข้อมูลด้าน
ส่งเสรมิสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล
อาหารและน้ า

               50,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1          80,000         80,000          80,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : จดัท า Clip VDO / Infographic / 
ความรอบรู้ด้านส่งเสรมิสุขภาพ อนามัย
สิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาลอาหารและน้ า

80,000      

 - ออกแบบและจัดท า Clip VDO ชุดความ
รอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม
 และสุขาภิบาลอาหารและน้ า

1 1 50,000    50,000       

 - ออกแบบและผลิตชุดความรอบรู้ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และ
สุขาภิบาลอาหารและน้ า (รูปแบบ 
Infographic)

1 1     30,000        30,000 

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ระบบอนามัยส่ิงแวดล้อมแกป่ระชาชนกลุ่มเปูาหมาย

800,000       

  - จัดท าส่ือเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านผลกระทบต่อสุขภาพและการปรับตัวต่อจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงโดยสะดวกและน าไปใช้ในการ
จัดการสุขภาพได้

1        400,000        400,000        400,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : จัดท า Clip VDO การเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศในรูปแบบของ Animation 4
 ชุด ไดแ้ก่ ความร้อน ภยัแล้ง น้ าท่วม มลพิษ
ทางอากาศ

400,000    

 - วางแผนและออกแบบส่ือการปรับตัวต่อ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4 1 20,000    80,000       

 - จัดท า Clip VDO ในรูปแบบของ 
Animation

8 1     40,000      320,000 

เพื่อให้มีชุดความรู้สนับสนุนความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และสุขาภิบาล
อาหารและน้ า
จา้งเหมาจดัท า Clip VDO / Infographic / ความ
รอบรู้ด้านส่งเสรมิสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และ
สุขาภิบาลอาหารและน้ า

               80,000 

เพื่อประกอบการเรียนการพัฒนาศักยภาพ อสม. แกนน าชุมชน ภาคีเครือข่าย และเสริมสร้าง
ความรอบรู้ ความตระหนัก การรับรู้ในด้านการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
รองรับสภาพภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงในอนาคต สามารถเข้าถึงส่ือและองค์ความรู้ด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพและการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและน าไปใช้จัดการ
สุขภาพได้

จ้างเหมาท าสื่อเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ดา้น
ผลกระทบตอ่สุขภาพและการปรับตวัตอ่จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ ทีใ่ห้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงโดยสะดวกและน าไปใช้ในการจัดการสุขภาพได้

             400,000 

  - จัดท า Clip VDO / Infographic / ความรอบรู้
ด้านส่งเสริมสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดล้อม และ
สุขาภิบาลอาหารและน้ า
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - การพัฒนาหลักสูตรการปรับตัวด้านสุขภาพจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : (1) พัฒนาหลักสูตรการปรบัตัวด้าน
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระดับเจา้หน้าที่สาธารณสุข
(2) จดัท าเล่มหลักสูตรพรอ้ม Clip VDO

300,000    

 - วเิคราะห์สถานการณ์ 1 1 5,000      5,000         
 - วางแผนและก าหนดหลักสูตร 13 1     10,000      130,000 
 - ทดลองใช้หลักสูตรในพื้นที่น าร่อง 13 1       7,000        91,000 
 - ประเมินผล 1 1 22,000    22,000       
 - จัดท าเล่มหลักสูตรพร้อม Clip VDO 13 1 4,000      52,000       

  - ทบทวนและรวบรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกบั
อนามัยส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ

1        100,000        100,000        100,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : ทบทวนและรวบรวมกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน และ
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ

100,000    

  - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลการขับเคล่ือน
กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัอนามัยส่ิงแวดล้อม
และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

4 1 18,000    72,000       

 - วเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส ารวจแต่ละพื้นที่
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน

4 1 5,000      20,000       

 - สรุปและจัดท ารายงาน 4 1       2,000          8,000 

เพื่อให้ได้หลักสูตรการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแบบออนไลน์

จา้งเหมาพัฒนาหลักสูตรการปรบัตัวด้านสุขภาพจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับเจา้หน้าที่
สาธารณสุข

             300,000 

เพื่อทบทวนและรวบรวมกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัอนามัยส่ิงแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ น าไปประกอบการพัฒนามาตรฐานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จา้งเหมาทบทวนและรวบรวมกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ

             100,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

โครงการส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพ

940,000       

  - ผลิตส่ือส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม
เพื่อสุขภาพ และผลิตรางวลัเชิดชูเกยีรติ ส าหรับ
งานวนัอนามัยส่ิงแวดล้อมไทย

1        100,000        100,000        100,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : ผลิตสื่อส่งเสรมิการจดัการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ และผลิตรางวัลเชิด
ชูเกียรติ ส าหรบังานวันอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไทย

100,000    

 - ออกแบบและผลิตส่ือส่งเสริมการจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ

4 1 5,500      22,000       

 - ผลิตเหรียญรางวลัเชิดชูเกยีรติ 12 1 6,500      78,000       
  - ผลิตส่ือแนวทางการบริหารจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมส าหรับภาคีเครือข่าย

1        200,000        200,000        200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : จดัจา้งผลิตสื่อวิดีโอแนวการบรหิาร
จดัการอนามัยสิ่งแวดล้อม

200,000    

 - ออกแบบส่ือแนวทางการบริหารจัดการ
อนามัยส่ิงแวดล้อม

1 1       8,000          8,000 

 - ผลิตส่ือแนวทางการบริหารจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

400 12           40      192,000 

  - ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อมของ
ประชาชนทุกกลุ่มวยั

1        200,000        200,000        200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน :  ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประชาชนทุกกลุ่มวัย

200,000    

 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 12 1     12,000      144,000 
 - รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล 12 1       4,000        48,000 
 - สรุปผลการส ารวจและจัดท ารายงาน 1 1       8,000          8,000 

เพื่อส่ือสารและส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เชิดชูเกยีรติให้กบับุคคลและองค์กร
ดีเด่นด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ดี และสามารถน าไปปฏิบัติได้

จา้งเหมาผลิตสื่อส่งเสรมิการจดัการอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสุขภาพ และผลิตรางวัลเชิดชูเกียรติ ส าหรบังาน
วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

             100,000 

เพื่อให้ภาคีเครือข่ายใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม และสามารถ
บริหารจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่ได้อยา่งถูกต้อง มีประสิทธภิาพ
จา้งเหมาผลิตสื่อแนวทางการบรหิารจดัการอนามัย
สิ่งแวดล้อมส าหรบัภาคีเครอืข่าย

             200,000 

เพื่อทราบสถานการณ์พฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชน น าไปสู่การจัดท าแผนการ
ด าเนินโครงการกจิกรรมส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม

จา้งเหมาส ารวจข้อมูลพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนทุกกลุ่มวัย

             200,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        320,000        320,000        320,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน :  จดัท ารายงานสถานการณ์อนามัย
สิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพใน
พ้ืนที่ ชายแดน จ.สงขลา

320,000    

 - วางแผนศึกษา 1 1 5,000      5,000         
 - ทบทวนข้อมูลสถานการณ์อนามัย
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ ชายแดน จ.สงขลา พร้อม
จัดท าแบบส ารวจข้อมูล

1 1 15,000    15,000       

 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 4 2     30,000      240,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อนามัย
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ

1 1 50,000    50,000       

 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1     10,000        10,000 
  - ส ารวจข้อมูลพฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม
ของ อสม.

1        120,000        120,000        120,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
 งาน : ทบทวนข้อมูลสถานการณ์อนามัย
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ SEZ (จงัหวัดชุมพร 
และจงัหวัดระนอง)

120,000    

 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 2 1     30,000        60,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อนามัย
ส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ

1 1 50,000    50,000       

 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1     10,000        10,000 

เพื่อทราบสถานการณ์อนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน จ.สงขลา น าไปสู่การจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม

จา้งเหมาจดัท ารายงานสถานการณ์อนามัยสิงแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพในพ้ืนที่ ชายแดน จ.สงขลา

             320,000 

เพื่อทราบสถานการณ์พฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชน รวมถึงการวางแผนออกแบบ
โครงการกจิกรรม ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสถานการณ์พฤติกรรม
อนามัยส่ิงแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่

จา้งเหมาส ารวจข้อมูลพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของ อสม.

             120,000 

  - จัดท ารายงานสถานการณ์อนามัยส่ิงแวดล้อม
และผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ ชายแดน จ.
สงขลา
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

 แผนงานยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการมลพิษ 1,700,000     
โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการและ
เฝูาระวงัด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อลดความเส่ียง
ต่อสุขภาพ

1,700,000     

  -  พัฒนาหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ
ออนไลน์

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
บรหิารจดัการของเสียทางการแพทยใ์น
สถานบรกิารสาธารณสุข

    150,000 

 - วเิคราะห์สถานการณ์ 1 1 5,000      5,000         
 - วางแผนและจัดท าหลักสูตร 1 1     35,000        35,000 
 - ทดลองใช้หลักสูตร 1 1     10,000        10,000 
 - ประเมินผล 1 2 25,000    50,000       
 - จัดท าเล่มหลักสูตรพร้อม Clip VDO 1 1 50,000    50,000       

  - ตรวจวเิคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีใน
ส่ิงแวดล้อม จังหวดัตาก

1        200,000        200,000        200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของ
สารเคมีทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

    200,000 

 - เกบ็ตัวอยา่งปนเปื้อนสารเคมีในส่ิงแวดล้อม
 จังหวดัตาก

4 1     30,000      120,000 

 - วเิคราะห์ข้อมูลการปนเปื้อนสารเคมีใน
ส่ิงแวดล้อม

4 1 19,000    76,000       

 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1       4,000          4,000 

เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการของเสียทางการแพทยใ์นสถานบริการสาธารณสุข

จา้งเหมาพัฒนาหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ
ออนไลน์

             150,000 

เพื่อจัดท าข้อมูลผลการตรวจวเิคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีในส่ิงแวดล้อม  ในพื้นที่เส่ียงหรือ
พื้นที่เฉพาะ จังหวดัตาก เพื่อน าไปใช้ประกอบการเฝูาระวงัความเส่ียงสารเคมีและของเสีย
อนัตรายในพื้นที่เส่ียงหรือพื้นที่เฉพาะ จังหวดัตาก

จา้งเหมาตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนสารเคมีใน
สิ่งแวดล้อม จงัหวัดตาก

             200,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  -  ศึกษาข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอต่อการ
จัดการปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบกจิการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

1        600,000        600,000        600,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : รวบรวมและศึกษาข้อมูล
สถานการณ์และข้อเสนอต่อการจดัการ
ปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

    600,000 

 -  ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 1 1       5,000          5,000 
 - ก าหนดกรอบแนวคิด วธิกีารด าเนินงาน
การศึกษา

1 1     10,000        10,000 

 -  ออกแบบเคร่ืองมือและตรวจสอบความ
ถูกต้อง

1 1     20,000        20,000 

 -  ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและปัจจัย
ความส าเร็จ

12 1     30,000      360,000 

 -  ลงพื้นที่ด าเนินการเกบ็ข้อมูล 12 1     15,000      180,000 
 -  รับฟังความคิดเห็นต่อการจัดการปัญหา
เหตุร าคาญ และการประกอบกจิการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

1 1     15,000        15,000 

 - สรุปผลและจัดท ารายงาน 1 1     10,000        10,000 

เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอต่อการจัดการปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบ
กจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ประกอบการจัดท ากฎหมาย มาตรฐาน ค าแนะน า หลักเกณฑ์
วชิาการในการควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและการจัดการเหตุร าคาญ จ านวน 3 
เร่ือง

จา้งเหมาศึกษาข้อมูลสถานการณ์และข้อเสนอต่อการ
จดัการปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

             600,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
งาน : วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลด้านการ
จดัการอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาน
ประกอบการ กิจการ และสถานที่ต่างๆ  
ด้วยแพลตฟอรม์ Thai Stop COVID Plus

    300,000 

 - วางแผนการศึกษา 1 1       4,000          4,000 
 - ออกแบบประเมิน 1 1       5,000          5,000 
 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 13 1     18,000      234,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ 13 1       3,800        49,400 
 - สรุปผลและจัดท ารายงาน 1 1       7,600          7,600 

1        175,000        175,000        175,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าฐานข้อมูลสถานประกอบ
กิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
 พ.ศ. 2535 ที่เป็นแหล่ง ก าเนิดมลพิษทาง
อากาศ

    175,000 

 - วางแผนการศึกษา ออกแบบและจัดท า
ข้อมูลสถานประกอบกจิการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่
เป็นแหล่ง ก าเนิดมลพิษทางอากาศ

1 1       9,400          9,400 

 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 12 1     10,000      120,000 
 - ศึกษาวเิคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจ

12 1       3,000        36,000 

 - จัดท ารายงานสถานประกอบกจิการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่
เป็นแหล่ง ก าเนิดมลพิษทางอากาศ

12 1         800          9,600 

เพื่อวเิคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ 
กจิการ และสถานที่ต่างๆ จากแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จา้งเหมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการประเมิน
รบัรองมาตรฐานการจดัการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ
สถานประกอบการ กิจการ และสถานที่ต่างๆ ด้วย
แพลตฟอรม์ Thai Stop COVID Plus ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

             300,000 

เพื่อจัดจัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่
เป็นแหล่ง ก าเนิดมลพิษทางอากาศ

จา้งเหมาจดัท าฐานข้อมูลสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เป็น
แหล่ง ก าเนิดมลพิษทางอากาศ

             175,000 

  - วเิคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการประเมินรับรอง
มาตรฐานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมของสถาน
ประกอบการ กจิการ และสถานที่ต่างๆ ด้วย
แพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

  - จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบกจิการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เป็น
แหล่ง ก าเนิดมลพิษทางอากาศ
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - พัฒนาส่ือให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดและ
ปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพ

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบและจดัท าสื่อชุดความรู้ 
(รปูแบบอิเล็กทรอนิกส)์

    150,000 

 - ออกแบบส่ือให้ความรู้ประชาชนเพื่อลด
และปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพ

1 1       6,000          6,000 

 - ผลิตส่ือให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดและ
ปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพ

24 12         500      144,000 

  - ออกแบบรูปแบบการส่ือสารฯ ดิจิตอลแฟลต
ฟอร์มแจ้งเตือน (Application แจ้งเตือนในมือถือ)

1        125,000        125,000        125,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบและจดัท าสื่อชุดความรู้ 
(รปูแบบอิเล็กทรอนิกส)์

    125,000 

 - จัดท ารูปแบบดิจิตอลแฟลตฟอร์มแจ้งเตือน 
(Application แจ้งเตือนในมือถือ) พร้อม
ทดลองใช้ในพื้นที่น าร่อง

1 1    100,000      100,000 

 - ประเมินผลการทดลองใช้ในพื้นที่น าร่อง 1 1 20,000    20,000       
 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1       5,000          5,000 

เพื่อออกแบบพัฒนาส่ือให้ความรู้ประชาชนเพื่อลดและปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพ และสร้าง
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้กบัประชาชน เพื่อให้สามารถปูองกนัและจัดการสุขภาพของตนเอง
จากมลพิษทางอากาศ

จา้งเหมาออกแบบพัฒนาสื่อให้ความรู้ประชาชนเพ่ือ
ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

             150,000 

เพื่อออกแบบรูปแบบการส่ือสารฯ ดิจิตอลแฟลตฟอร์มแจ้งเตือน (Application แจ้งเตือนในมือ
ถือ) ในการส่ือสารประชาสัมพันธป์ระชาชน

จา้งเหมาออกแบบรปูแบบการสื่อสารฯ ดิจติอลแฟลต
ฟอรม์แจง้เตือน (Application แจง้เตือนในมือถือ)

             125,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

 แผนงานยทุธศาสตรพั์ฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

16,215,200   

  โครงการพัฒนาศักยภาพและบรกิารส่งเสรมิ
สุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก

8,167,200     

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายและ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอนามัยการเจรญิ
พันธุแ์ห่งชาติฉบับที่ 2

    300,000 

 - วางแผนและออกแบบการรวบรวมข้อมูล 1 1       5,000          5,000 
 - สืบค้น รวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลที่เกีย่วข้อง

1 1     30,000        30,000 

 - ลงพื้นที่เกบ็ข้อมูล 13 1     20,000      260,000 
 - จัดท ารายงานข้อมูลประกอบการผลักดัน
สิทธปิระโยชน์

1 1       5,000          5,000 

1          68,000         68,000          68,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ส ารวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและ
การผลิตสื่อด้านอนามัยการเจรญิพันธุแ์ละ
สิทธิประโยชน์ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ด้านภาษา และวัฒนธรรม

      68,000 

 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 4 1     12,000        48,000 
 - สืบค้น รวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลที่เกีย่วข้อง

1 1     15,000        15,000 

 - จัดท ารายงานข้อมูลประกอบเพื่อการ
พัฒนาและการผลิตส่ือด้านอนามัยการเจริญ
พันธุแ์ละสิทธปิระโยชน์ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างด้านภาษา และ
วฒันธรรม

1 1       5,000          5,000 

มีข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแ์ห่งชาติฉบับที่ 2 เพื่อใช้
ในการประกอบการผลักดันสิทธปิระโยชน์

จา้งเหมาจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์
การพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุแ์ห่งชาติฉบับที่ 2

             300,000 

เพื่อส ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการผลิตส่ือด้านอนามัยการเจริญพันธุแ์ละสิทธปิระโยชน์ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างด้านภาษา และวฒันธรรม
จา้งเหมาส ารวจข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและการผลิตสื่อ
ด้านอนามัยการเจรญิพันธุแ์ละสิทธิประโยชน์ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างด้านภาษา และวัฒนธรรม

               68,000 

  - จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์การ
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแ์ห่งชาติฉบับที่ 2

  - ส ารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาและการผลิตส่ือ
ด้านอนามัยการเจริญพันธุแ์ละสิทธปิระโยชน์ โดย
ค านึงถึงความแตกต่างด้านภาษา และวฒันธรรม
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  -  ผลิตหลักสูตรออนไลน์ E-learning เร่ือง แนว
ทางการด าเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการ 
ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) 
และภาวะการเจริญเติบโต ส าหรับเด็กปฐมวยั ใน
คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตหลักสูตรออนไลน์ 
E-learning เรื่อง แนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสรมิภาวะโภชนาการ ส าหรบัหญิง
ตั้งครรภ์ 
ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และภาวะการ
เจรญิเติบโต ส าหรบัเด็กอาย ุ0 - 5 ปี ใน
คลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)

    300,000 

 - วางแผนการจัดท าระบบ 1 1     50,000        50,000 
 - วเิคราะห์ความต้องการการใช้งาน 1 1     50,000        50,000 
 - จัดท าระบบ E-Learning 2 1     95,000      190,000 
 - สรุปผลและประเมินผลการใช้งาน 1 1     10,000        10,000 

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตหลักสูตรออนไลน์ 
E-learning เรื่อง การส่งเสรมิโภชนาการ 
ของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเฝ้า
ระวังภาวะการเจรญิเติบโตของเด็กปฐมวัย 
ส าหรบัทีมพัฒนาเด็กและครอบครวั/อสม. 
ระดับต าบล

    300,000 

 - วางแผนการจัดท าระบบ 1 1     50,000        50,000 
 - วเิคราะห์ความต้องการการใช้งาน 1 1     50,000        50,000 
 - จัดท าระบบ E-Learning 2 1     95,000      190,000 
 - สรุปผลและประเมินผลการใช้งาน 1 1     10,000        10,000 

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ให้มีความรู้ ทักษะ ด้านการส่งเสริมโภชนาการ
หญิงต้ังครรภ์ และภาวะการเจริญเติบโต ส าหรับเด็กปฐมวยั
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมโภชนาการ ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และการส่งเสริม
โภชนาการและการเจริญเติบโต ในคลินิกสุขภาพเด็กดี (WCC)

จา้งเหมาผลิตหลักสูตรออนไลน์ E-learning เรื่อง 
แนวทางการด าเนินงานส่งเสรมิภาวะโภชนาการ 
ส าหรบัหญิงตั้งครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และ
ภาวะการเจรญิเติบโต ส าหรบัเด็กปฐมวัย ในคลินิก
สุขภาพเด็กดี (WCC)

             300,000 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ และทักษะให้กบัทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว  และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน ระดับต าบล ในการดูแลส่งเสริมภาวะโภชนาการ หญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
และการเฝูาระวงัภาวะการเจริญเติบโตและโภชนาการ ส าหรับเด็กปฐมวยั

จ้างเหมาผลิตหลักสูตรออนไลน์ E-learning เรื่อง การ
ส่งเสริมโภชนาการ ของหญิงตัง้ครรภ ์หญิงให้นมบุตร 
และเฝ้าระวังภาวะการเจริญเตบิโตของเดก็ปฐมวัย 
ส าหรับทีมพัฒนาเดก็และครอบครัว/อสม. ระดบัต าบล

             300,000 

  - ผลิตหลักสูตรออนไลน์ E-learning เร่ือง การ
ส่งเสริมโภชนาการ ของหญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นม
บุตร และเฝูาระวงัภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก
ปฐมวยั ส าหรับทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว/อสม. 
ระดับต าบล
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ออกแบบและผลิตส่ือดิจิทัลสร้างความรอบรู้
สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ส าหรับหญิง
ต้ังครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

1        750,000        750,000        750,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบและผลิตสื่อดิจทิัลสรา้ง
ความรอบรู้สุขภาพด้านอาหารและ
โภชนาการ ส าหรบัหญิงตั้งครรภ์ และหญิง
ให้นมบุตร

    750,000 

 - ออกแบบส่ือ Digital สร้างความรอบรู้
สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ส าหรับ
หญิงต้ังครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

1 1       6,000          6,000 

 - ทดสอบและทดลองใช้ (Try out) ส่ือ 
Digital สร้างความรอบรู้สุขภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ และ
หญิงให้นมบุตร

12 1       6,000        72,000 

 - จัดท าส่ือ Digital สร้างความรอบรู้สุขภาพ
ด้านอาหารและโภชนาการ ส าหรับหญิง
ต้ังครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

12 4     14,000      672,000 

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตสื่อดิจทิัลสรา้งความรอบรู้ 
เรื่องประโยชน์ของการบรโิภคนมจดื ต่อ
สุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

    150,000 

 - ออกแบบส่ือดิจิทัลเร่ืองเด็กปฐมวยับริโภค
นมจืด เพื่อฟันแข็งแรงเติบโตสมวยั

1 1       6,000          6,000 

 - ผลิตส่ือดิจิทัลเร่ืองเด็กปฐมวยับริโภคนมจืด 
เพื่อฟันแข็งแรงเติบโตสมวยั

24 12         500      144,000 

เพื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ส าหรับหญิงต้ังครรภ์ และหญิงให้นม
บุตร และสามารถเพิ่มการเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ส่งผลให้หญิงต้ังครรภ์ หญิงให้นม
บุตร มีรอบรู้สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการที่เหมาะสม ส าหรับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ของตนเอง เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ให้มีน้ าหนักแรกเกดิไม่น้อยกวา่ 2,500
 กรัม และเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวยั

จา้งเหมาออกแบบและผลิตสื่อดิจทิัลสรา้งความรอบรู้
สุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ ส าหรบัหญิง
ตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร

             750,000 

เพื่อเป็นแหล่งความรอบรู้ให้ประชาชน ผู้ปกครอง เด็กและสังคม มีความความรู้เข้าใจเร่ืองการ
บริโภคนมจืด และสุขภาพช่องปาก

จา้งเหมาผลิตสื่อเพ่ิมความรอบรู้และสรา้งความ
ตระหนัก เรื่องเด็กปฐมวัยบรโิภคนมจดื เพ่ือฟัน
แข็งแรงเติบโตสมวัย

             150,000 

  - ผลิตส่ือเพิ่มความรอบรู้และสร้างความตระหนัก 
เร่ืองเด็กปฐมวยับริโภคนมจืด เพื่อฟันแข็งแรง
เติบโตสมวยั
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - จัดท า Clip VDO  / Infographic  
ความรู้เร่ืองพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 
2560

1        160,000        160,000        160,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท า Clip VDO  / 
Infographic ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบั
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

    160,000 

 - ออกแบบ Clip Video / Infographic 4 1     10,000        40,000 
 - จัดท า  Clip VDO ความรู้เร่ือง
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

12 1       8,000        96,000 

 - จัดท า Infographic ความรู้เร่ือง
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

12 4         500        24,000 

1.เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธส์ร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบักรพราชบัญญัติควบคุมการสง
เสริมการตลาดอาหาส าหรับทารกและเด็ดล็ก พ.ศ. 2560 
2.เพื่อเป็นการเฝูาระวงัการละเมิด พระราชบัญญัติฯให้เกดิการบังคับใช้ที่มีประสิทธภิาพ

จ้างเหมาจัดท า Clip VDO  / Infographic  
ความรูเ้รือ่งพระราชบัญญตัิควบคุมการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

             160,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - การวเิคราะห์แนวทางและข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
การประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 และประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

1        126,000        126,000        126,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : วิเคราะห์แนวทางและข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรบัการประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 และประเมินผลสัมฤทธิ์
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560

    126,000 

 - ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล 12 1       8,000        96,000 
 - วเิคราะห์แนวทางและข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับการประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

1 1     20,000        20,000 

 - ประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560

1 1     10,000        10,000 

เพื่อศึกษาที่มา เจตนารมณ์ และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และกฎล าดับรองที่มีความส าคัญในเชิงลึก ไว้
ส าหรับเป็นฐานข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิก์ารบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กได้แก ่พ.ร.บ. จ านวน 1 ฉบับ และประกาศ
กระทรวง จ านวน 10 ฉบับและข้อมูลสนับสนุน ผลลัพธ ์ปัญหา อปุสรรคในการด าเนินาน
ขับเคล่ือนและการบังคับใช้พระราชบัญญ ติฯเพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการบังคับ
ใช้และการแกไ้ขประกาศกระทรวงสาธารณสุข

จา้งเหมาวิเคราะห์แนวทางและข้อมูลที่จ าเป็นส าหรบั
การประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
 2560 และประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก
 พ.ศ. 2560

             126,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - การจัดเกบ็และวเิคราะห์ในการประเมินผล
สัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 และกฎล าดับรองที่มีความส าคัญ 

1        198,000        198,000        198,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัเก็บและวิเคราะห์ในการ
ประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสรมิ
การตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก 
พ.ศ. 2560 และกฎล าดับรองที่มีความส าคัญ

    198,000 

 - ลงพื้นที่เกบ็ข้อมูล 13 1     12,000      156,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ 1 1     32,000        32,000 
 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1     10,000        10,000 

  - จัดท า Clip VDO  / Infographic สร้างการรับรู้
 "โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนม"

1        220,000        220,000        220,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท า Clip VDO  / 
Infographic สรา้งการรบัรู้ "โครงการภาคี
รว่มใจส่งรกัส่งนม"

    220,000 

 - ออกแบบ Clip Video / Infographic สร้างการ
รับรู้ "โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนม"

1 1        38,000          38,000 

 - จดัท า  Clip VDO  สร้างการรับรู้ "โครงการภาคี
ร่วมใจส่งรักส่งนม"

13 1        10,000         130,000 

 - จดัท า Infographic  สร้างการรับรู้ "โครงการภาคี
ร่วมใจส่งรักส่งนม"

13 8            500          52,000 

1.เพื่อประเมินผลสัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560  และกฎล าดับรองในการบังคับใช้ที่มีความส าคัญ รวม
จ านวน 5 ฉบับ  (พ.ร.บ. จ านวน 1 ฉบับ ประกาศกระทรวง จ านวน 10 ฉบับ ) 
2.เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. 2562

จา้งเหมาจดัเก็บและวิเคราะห์ในการประเมินผล
สัมฤทธิพ์ระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการ
ส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรบัทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.
 2560 และกฎล าดับรองที่มีความส าคัญ

             198,000 

1. เพื่อเผยแพร่ส่ือความรู้แกห่น่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก ่สถานประกอบกจิการ 
2. เพื่อให้สถานประกอบกจิการเห็นความส าคัญของการจัดต้ังมุมนมแม่

จา้งเหมาจดัท า Clip VDO  / Infographic สรา้งการ
รบัรู้ "โครงการภาคีรว่มใจส่งรกัส่งนม"

             220,000 

66



จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือแนวทางการ
จัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี

1        400,000        400,000        400,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบและผลิตคู่มือแนว
ทางการจดับรกิารคลินิกเด็กสุขภาพดี

    400,000 

 - ออกแบบและผลิตส่ือคู่มือแนวทางการ
จัดบริการคลินิกเด็กสุขภาพดี

5,000 1           80      400,000 

  - ผลิตส่ือให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวยั

1        320,000        320,000        320,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบ ผลิตสื่อความรู้เพ่ือการ
ดูแลสุขภาพกลุ่มสตรแีละเด็กปฐมวัย พรอ้ม
เผยแพร่

    320,000 

 - ออกแบบส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวยั

1 4     10,000        40,000 

 - ผลิตส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่มสตรี
และเด็กปฐมวยั

200 4         350      280,000 

1        320,000        320,000        320,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบ จดัพิมพ์และจดัส่ง
ต้นฉบับคู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮติ
ส าหรบัคุณแม่คุณลูกน่ารู้ เพ่ือการดูแล
สุขภาพกลุ่มสตรแีละเด็กปฐมวัย

    320,000 

 - ออกแบบส่ือคู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิต
ส าหรับคุณแม่คุณลูกน่ารู้

1 4     10,000        40,000 

 - ผลิตส่ือคู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิต
ส าหรับคุณแม่คุณลูกน่ารู้

200 4         350      280,000 

เพื่อเผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดบริการแกห่น่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก ่ศูนยอ์นามัยที่ 1-12 สสม.
 สสจ. และหน่วยบริการสาธารณสุข ส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุข  มีความรู้และทักษะในการ
จัดบริการในคลินิกเด็กสุขภาพดี

จา้งเหมาออกแบบและจดัพิมพ์คู่มือแนวทางการ
จดับรกิารคลินิกเด็กสุขภาพดี

             400,000 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กบัหญิงต้ังครรภ์ หญิงหลังคลอดและผู้เล้ียงดูแลเด็ก
ปฐมวยั 

จา้งเหมาผลิตสื่อให้ความรู้เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่ม
สตรแีละเด็กปฐมวัย

             320,000 

เพื่อเผยแพร่ต้นฉบับคู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิตส าหรับคุณแม่คุณลูกน่ารู้ ในการดูแลสุขภาพ
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั

จา้งเหมาพิมพ์ต้นฉบับคู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮติ
ส าหรบัคุณแม่คุณลูกน่ารู้ เพ่ือการดูแลสุขภาพกลุ่ม
สตรแีละเด็กปฐมวัย

             320,000 

  - จัดท าต้นฉบับคู่มือถาม-ตอบปัญหายอดฮิต
ส าหรับคุณแม่คุณลูกน่ารู้ เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวยั
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1      1,200,000     1,200,000      1,200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการดแูล
สุขภาพกลุ่มสตรีและเดก็ปฐมวัย โครงการ9ย่าง
เพ่ือสร้างลูก

  1,200,000 

 - ออกแบบส่ือ 1 1       8,000          8,000 
 - ทดลองใช้ในพื้นที่น าร่อง 4 1     22,000        88,000 
 - ประเมินผลการทดลองใช้ 1 1     45,000        45,000 
 - ผลิตส่ือและกระจายสู่พื้นที่ด าเนินการ 12 4     22,000    1,056,000 
 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1       3,000          3,000 

1      1,500,000     1,500,000      1,500,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
รณรงค์ให้ความรู้ 9 ยา่งเพ่ือสรา้งลูก

  1,500,000 

 - ออกแบบส่ือ 1 1     15,000        15,000 
 - ทดลองใช้ในพื้นที่น าร่อง 4 1     23,000        92,000 
 - ประเมินผลการทดลองใช้ 1 1     45,000        45,000 
 - ผลิตส่ือและกระจายสู่พื้นที่ด าเนินการ 12 4     28,000    1,344,000 
 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1       4,000          4,000 

เพือ่เผยแพร่ส่ือในการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภ ์หญิงหลังคลอดและผู้เล้ียงดูแลเด็กปฐมวยั (โปสเตอร์, 
เอกสารต้ังโต๊ะ, แผ่นพับ, Facebook Content, VDO, Standy เชิญชวนวธิสีมัคร) ส่งผลใหห้ญิง
ต้ังครรภ ์หญิงหลังคลอดและผู้เล้ียงดูแลเด็กปฐมวยั มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการ
ดูแลเด็กปฐมวยั

จา้งเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการดูแลสุขภาพ
กลุ่มสตรแีละเด็กปฐมวัย โครงการ 9ยา่งเพ่ือสรา้งลูก

          1,200,000 

เพือ่เผยแพร่ความรู้การดูแลหญิงต้ังครรภ ์หญิงหลังคลอด การดูแลเด็กปฐมวยัใหก้ับผู้ทีม่ารับบริการ
ในสถานบริการสาธารณสุข ส่งผลใหห้ญิงต้ังครรภ ์หญิงหลังคลอดและผู้เล้ียงดูแลเด็กปฐมวยั มีความ
รอบรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลเด็กปฐมวยั

จ้างเหมาผลิตชุดนิทรรศการเคลื่อนทีร่ณรงค์ให้ความรู้ 9 
ย่างเพ่ือสร้างลูก เพ่ือการดแูลสุขภาพกลุ่มสตรีและเดก็
ปฐมวัย

          1,500,000 

  - ผลิตส่ือประชาสัมพันธเ์พื่อการดูแลสุขภาพกลุ่ม
สตรีและเด็กปฐมวยั โครงการ 9 ยา่งเพื่อสร้างลูก

  - ผลิตชุดนิทรรศการเคล่ือนที่รณรงค์ให้ความรู้ 9 
ยา่งเพื่อสร้างลูก เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวยั
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ผลิตชุดความรู้กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

1        190,200        190,200        190,200 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตสื่อชุดความรู้ดิจติัลกิจกรรม
ส่งเสรมิสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

    190,200 

 - ออกแบบชุดความรู้กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

1 1     10,200        10,200 

 - ออกแบบและผลิตส่ือชุดความรู้กจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั

300 12           50      180,000 

  - ผลิตส่ือวดีีทัศน์เร่ืองการส่งเสริมคุณภาพเด็ก
ปฐมวยัด้านสุขภาพ 4D (Development and 
play/ Diet/Dental/Disesse)

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตสื่อวีดีทัศน์เรื่องการส่งเสรมิ
คุณภาพเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ  
(Development and play/ 
Diet/Dental/Disesse)

    150,000 

 - ออกแบบวดีีทัศน์เร่ืองการส่งเสริมคุณภาพ
เด็กปฐมวยัด้านสุขภาพ 4D (Development 
and play/ Diet/Dental/Disesse)

1 1     30,000        30,000 

 - ผลิตส่ือวดีีทัศน์เร่ืองการส่งเสริมคุณภาพ
เด็กปฐมวยัด้านสุขภาพ 4D (Development 
and play/ Diet/Dental/Disesse)

12 1     10,000      120,000 

เพือ่สร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากใหก้ับผู้เกี่ยวข้องในสถานพัฒนาเด้กปฐมวยัทุกภาค
ส่วน เป็นแหล่งความรู้ทีป่ระชาชนและครูผู้ดุแลเด็กสามารถได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน าไปด าเนินการ
จดักิจกรรมได้

จ้างเหมาผลิตชุดความรู้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัย

             190,200 

เพื่อสร้างความรอบรู้เร่ืองการส่งเสริมคุณภาพเด็กปฐมวยัด้านสุขภาพ 4D (Development and
 play/ Diet/Dental/Disesse) ให้แก ่ผู้บริหาร ครูพี่เล้ียง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ที่เกีย่วข้อง
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั และพ่อแม่ ผู้ปกครอง

จา้งเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์เรื่องการส่งเสรมิคุณภาพเด็ก
ปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D (Development and play/
 Diet/Dental/Disesse)

             150,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ผลิตและเผยแพร่ชุดความรู้ทักษะการสร้าง
ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”

1        240,000        240,000        240,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตและเผยแพรชุ่ดความรู้ทักษะ
การสรา้งต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
“เล่นเปลี่ยนโลก”

    240,000 

 - ออกแบบชุดความรู้ทักษะการสร้างต้นแบบ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”

1 1     12,000        12,000 

 - ผลิตชุดความรู้ทักษะการสร้างต้นแบบ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”

12 1     19,000      228,000 

  - จัดท าเคร่ืองมือเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์แปรผล
การส ารวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ในพื้นที่

1        450,000        450,000        450,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าเครื่องมือเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์แปรผลการส ารวจสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ในพ้ืนที่

    450,000 

 - วางแผนศึกษาสถานการณ์ 1 1       3,000          3,000 
 - ออกแบบเคร่ืองมือเกบ็ข้อมูล 1 1       5,000          5,000 
 - จัดท าเคร่ืองมือเกบ็ข้อมูลและทดลองใช้ใน
การส ารวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัในพื้นที่น า
ร่อง

12 2     17,000      408,000 

 - วเิคราะห์ผลข้อมูล 1 1     30,000        30,000 
 - สรุปและจัดท ารายงาน 1 1       4,000          4,000 

เพื่อเผยแพร่ส่ือความรู้ทักษะการสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก” แก่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัทุกต าบล ให้มีความรู้ในการด าเนินงานสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”

จา้งเหมาผลิตและเผยแพรชุ่ดความรู้ทักษะการสรา้ง
ต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย “เล่นเปลี่ยนโลก”

             240,000 

เพื่อส ารวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ในการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัด้านสุขภาพ  
จ านวน  381 แห่ง  ท าให้ทราบสถานการณ์การด าเนินงาน ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัเพื่อ
น ามาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานให้มีประสิทธภิาพต่อไป

จา้งเหมาจดัท าเครื่องมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แปร
ผลการส ารวจสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพ้ืนที่

             450,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - การศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และปัจจัย
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อพัฒนาการและ
สุขภาวะของเด็กปฐมวยั ของประเทศไทย

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
ประมวลผล และจดัท ารายงานสถานการณ์
และปัจจยัด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กปฐมวัย 
ของประเทศไทย

    150,000 

 - ลงพื้นที่เกบ็ข้อมูล 4 1     25,000      100,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และปัจจัยด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมฯ

1 1     45,000        45,000 

 - สรุปและจัดท ารายงานสถานการณ์และ
ปัจจัยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมฯ

1 1       5,000          5,000 

  - จัดท าชุดความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มีผล
พัฒนาการเด็กปฐมวยั

1        200,000        200,000        200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าชุดความรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มีผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

    200,000 

 - ออกแบบชุดความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม
ที่มีผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั

4 1     10,000        40,000 

 - ผลิตชุดความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่มี
ผลพัฒนาการเด็กปฐมวยั

8 1     20,000      160,000 

1. มีข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมถึงปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมที่มีผลต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวยั
2. มีข้อมูลเพื่อเฝูาระวงัปัจจัยส่ิงแวดล้อมให้กบัครู กบัพ่อ แม่ ผู้เล้ียงดูเด็กได้เรียนรู้น าสู่การเล้ียง
ดูและช่วยลดปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก
3. มีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเรียนรุ้และส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยั ในศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวยั

จา้งเหมาศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และปัจจยั
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพัฒนาการและสุข
ภาวะของเด็กปฐมวัย ของประเทศไทย

             150,000 

เพื่อพัฒนาชุดความรู้ ส่ือสร้างความรอบรู้แกค่รู ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ในการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวยั ส่งผลให้ครู ครอบครัว และ
เจ้าหน้าที่สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั อปท. มีความรู้ในการจัดอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อการส่งเสริม
พัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวยั

จา้งเหมาจดัท าชุดความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
ผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

             200,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การ
ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตและบรโิภคอาหาร
ตามวัย เด็กอาย ุ3 - 5 ปี ส าหรบัครพ่ีูเลี้ยง/
ผู้ดูแลเด็ก ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

    150,000 

 - ออกแบบหลักสูตออนไลน์ เร่ือง การ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและบริโภคอาหาร
ตามวยั เด็กอาย ุ2 - 5 ปี ส าหรับครูพี่เล้ียง ใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

2 1     20,000        40,000 

 - ผลิตหลักสูตออนไลน์ เร่ือง การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและบริโภคอาหารตามวยั เด็กอายุ
 2 - 5 ปี ส าหรับครูพี่เล้ียง ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวยั

2 1     55,000      110,000 

  - ผลิตส่ือการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามวยัของ
เด็กปฐมวยั

1        325,000        325,000        325,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบและผลิตสื่อการส่งเสรมิ
การบรโิภคอาหารตามวัยของเด็กปฐมวัย

    325,000 

 - ออกแบบส่ือการส่งเสริมการบริโภคอาหาร
ตามวยัของเด็กปฐมวยั

1 2     22,500        45,000 

 - ผลิตส่ือการส่งเสริมการบริโภคอาหารตาม
วยัของเด็กปฐมวยั

4 2     35,000      280,000 

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตและบริโภคอาหารตามวยั เด็กอาย ุ3 - 5 ปี
 ส าหรับครูพี่เล้ียง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ส่งผลให้ครูพี่เล้ียงเด็ก มีองค์ความรู้ ทักษะในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตและการบริโภคอาหารตามวยั ของเด็กอาย ุ3 -5 ปี

จา้งเหมาผลิตหลักสูตออนไลน์ เรื่อง การส่งเสรมิการ
เจรญิเติบโตและบรโิภคอาหารตามวัย เด็กอาย ุ2 - 5 
ปี ส าหรบัครพ่ีูเลี้ยง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

             150,000 

พัฒนาและผลิตส่ือส่งเสริมการบริโภคอาหารตามวยัของเด็กปฐมวยั เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุข
 ครูพี่เล้ียงเด็ก และพ่อแม่ ผู้เล้ียงดูเด็ก มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมการบริโภคอาหารตาม
วยัของเด็กปฐมวยั

จา้งเหมาผลิตสื่อการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารตามวัย
ของเด็กปฐมวัย

             325,000 

  - ผลิตหลักสูตออนไลน์ เร่ือง การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและบริโภคอาหารตามวยั เด็กอาย ุ2 - 
5 ปี ส าหรับครูพี่เล้ียง ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น

2,030,000     

  - พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุด
สิทธปิระโยชน์

1        350,000        350,000        350,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : พัฒนาระบบการเข้าถึงบรกิาร
สุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์

    350,000 

 - ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบการ
เข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธปิระโยชน์

1 1     15,000        15,000 

  - ออกแบบระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ตามชุดสิทธปิระโยชน์

1 1     15,000        15,000 

 - พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพตาม
ชุดสิทธปิระโยชน์

12 1     20,000      240,000 

 - จัดท าเอกสารคู่มือการบริหารจัดการและ
ดูแลระบบ ส ารองและการกูคื้นระบบ

1000 1 80        80,000 

  - พัฒนาชุดข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กกลุ่มพิเศษ

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  พัฒนาชุดความรู้และข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสรมิสุขภาพ
เด็กกลุ่มพิเศษบนฐานของ Technology 
Digital

    150,000 

 - ออกแบบชุดข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ

1 1     30,000        30,000 

 - ผลิตชุดข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อการส่งเสริม
สุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ

12 1     10,000      120,000 

จัดท าโปรแกรมการจัดการสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษที่มีความพิการประเภทต่างๆด้วยเทคโนโลย ี
Digital เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธปิระโยชน์ที่สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจุบัน

จา้งเหมาพัฒนาระบบการเข้าถึงบรกิารสุขภาพตาม
ชุดสิทธิประโยชน์

             350,000 

เพื่อพัฒนาชุดความรู้และข้อมูลที่เป็นมาตรฐานกลางในการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษที่มี
ความพิการประเภทต่างๆ บนฐานของ Technology Digital

จา้งเหมาพัฒนาชุดข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือการส่งเสรมิ
สุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ

             150,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ยกระดับคุณภาพการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่ม
พิเศษด้วยเทคโนโลยทีี่สอดคล้องกบับริบทพื้นที่
และสภาพปัญหา

1        500,000        500,000        500,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  พัฒนานวัตกรรมชุดความรอบรู้
ด้านสุขภาพกลางและเฉพาะด้านความพิการ

    500,000 

 - ออกแบบนวตักรรมชุดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกลางและเฉพาะด้านความพิการ

1 1     20,000        20,000 

 - ผลิตส่ือนวตักรรมชุดความรอบรู้ด้าน
สุขภาพกลางและเฉพาะด้านความพิการ

4 1    120,000      480,000 

  - สร้างช่องทางการส่ือสารโต้ตอบด้านสุขภาพเด็ก
กลุ่มพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์

1        250,000        250,000        250,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  สรา้งช่องทางการสื่อสารโต้ตอบ
ด้านสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ ผ่านระบบ
ออนไลน์

    250,000 

 - ออกแบบช่องทางการส่ือสารโต้ตอบด้าน
สุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ (ระบบออนไลน์)

1 1     10,000        10,000 

 - จัดท าช่องทางการส่ือสารโต้ตอบด้าน
สุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ (ระบบออนไลน์)

4 1     60,000      240,000 

เพื่อพัฒนารูปแบบส่ือและช่องทางการส่ือสารความรอบรู้ด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กกลุ่มพิเศษ ที่เหมาะสมกบัความพิการประเภทต่างๆ

จา้งเหมายกระดับคุณภาพการส่งเสรมิสุขภาพเด็ก
กลุ่มพิเศษด้วยเทคโนโลยทีี่สอดคล้องกับบรบิทพ้ืนที่
และสภาพปัญหา

             500,000 

เพื่อสร้างสร้างช่องทางการส่ือสารโต้ตอบด้านสุขภาพเด็กพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ที่เหมาะสม
กบัความพิการประเภทต่างๆ ของเด็กกลุ่มพิเศษ

จา้งเหมาสรา้งช่องทางการสื่อสารโต้ตอบด้านสุขภาพ
เด็กกลุ่มพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์

             250,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - พัฒนารูปแบบการรวบรวมข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  จดัท าและพัฒนารปูแบบ
รวบรวมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ
จดัเก็บ การส่งต่อ การวิเคราะห์ประมวลผล 
และน าเสนอข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้
ยทุธศาสตรก์ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และข้อมูลส าคัญอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ

    150,000 

 - วเิคราะห์รูปแบบการรวบรวมข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น

1 1     30,000        30,000 

 - สรุปและจัดท ารูปแบบการรวบรวมข้อมูล
อเิล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภ์ในวยัรุ่น

12 1     10,000      120,000 

เพื่อจัดท าและพัฒนารูปแบบรวบรวมข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดเกบ็ การส่งต่อ การ
วเิคราะห์ประมวลผล และน าเสนอข้อมูลตัวชี้วดัภายใต้ยทุธศาสตร์การปูองกนัและแกไ้ขปัญหา
การต้ังครรภ์ในวยัรุ่น และข้อมูลส าคัญอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

จา้งเหมาพัฒนารปูแบบการรวบรวมข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

             150,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - พัฒนาระบบบริการยติุการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัย
ด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine 
Model)

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  พัฒนาระบบบรกิารยตุิการ
ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาผ่านระบบโทร
เวชกรรม (Telemedicine Model)

    150,000 

 - ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4 1       7,500        30,000 
  - ออกแบบระบบบริการยติุการต้ังครรภ์ที่
ปลอดภัย

1 2     30,000        60,000 

 - พัฒนาระบบบริการยติุการต้ังครรภ์ที่
ปลอดภัย

1 1     50,000        50,000 

 - จัดท าเอกสารคู่มือการออกแบบระบบ 
บริการยติุการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัย

1 1     10,000        10,000 

  - ผลิตส่ือรูปแบบออนไลน์สนับสนุนการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและ
อนามัยการเจริญพันธุ์

1        300,000        300,000        300,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน :  ผลิตสื่อรปูแบบออนไลน์
สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสรมิสุขภาพวัยรุ่นและอนามัยการเจรญิ
พันธุ์

    300,000 

 - ออกแบบส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพวยัรุ่น
และอนามัยการเจริญพันธุส์ าหรับวยัรุ่น

4 2     10,000        80,000 

 - ผลิตส่ือความรอบรู้ด้านสุขภาพวยัรุ่นและ
อนามัยการเจริญพันธุส์ าหรับวยัรุ่น

4 1     55,000      220,000 

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการยติุการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม 
(Telemedicine modal) 
2. เพื่อเป็นบริการทางเลือกส าหรับแพทยท์ี่สมัครใจได้ดูแลสตรีที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อมให้เกดิความ
ปลอดภัยและเข้าถึงบริการยติุการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัยตามบริบทของพื้นที่ที่มีภาวะวกิฤต ท าให้
สามารถลดความเส่ียงในการตกเลือดและเสียชีวติของสตรีที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อมจากการแสวงหา
บริการที่ไม่ปลอดภัย

จา้งเหมาพัฒนาระบบบรกิารยตุิการตั้งครรภ์ที่
ปลอดภัยด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม 
(Telemedicine Model)

             150,000 

1. เพื่อจัดท าส่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการขับเคล่ือนงานพัฒนาสุขภาพวยัรุ่นและ
อนามัยการเจริญพันธุ ์และส่ือให้ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วยัรุ่นและเยาวชน
 2. เพื่อจัดท าส่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเป็นผู้ประเมินรับรองมาตรฐาน 
YFHS&RHD และส่ือแนะน าการใช้งานระบบการประเมินในรูปแบบออนไลน์
 3. เพื่อจัดท าส่ือสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพวยัรุ่นและอนามัยการเจริญพันธุส์ าหรับวยัรุ่น ใน
กลุ่มต่างๆ ได้แก ่สถานประกอบกจิการ สถานศึกษา ครอบครัวและชุมชน

จา้งเหมาผลิตสื่อรปูแบบออนไลน์สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานส่งเสรมิสุขภาพวัยรุ่นและ
อนามัยการเจรญิพันธุ์

             300,000 

76



จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ประเมินและจัดท ารายงานหลักสูตรอนามัยการ
เจริญพันธุส์ าหรับสถาบันอดุมศึกษา (Try out)

1        180,000        180,000        180,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ประเมินและจดัท ารายงาน
หลักสูตรอนามัยการเจรญิพันธุส์ าหรบั
สถาบันอุดมศึกษา (Try out)

    180,000 

 - วเิคราะห์หลักสูตรอนามัยการเจริญพันธุ์
ส าหรับสถาบันอดุมศึกษา (Try out)

4 1     35,000      140,000 

 - จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร
อนามัยการเจริญพันธุส์ าหรับ
สถาบันอดุมศึกษา (Try out)

4 1     10,000        40,000 

เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเร่ืองอนามัยการเจริญพันธุส์ าหรับสถาบันอดุมศึกษาให้
นิสิต นักศึกษาที่เรียนด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพสามารถน าความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุไ์ป
ปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้อยา่งถูกต้องและเหมาะสม โดยสาระการเรียนรู้ประกอบด้วย 5
 รายวชิา ได้แก ่1) มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน  (YFHS : 
Youth Friendly Health Services) 2) การปูองกนัและทักษะชีวติ 3) การวางแผนครอบครัว
และการคุมก าเนิด 4) การยติุการต้ังครรภ์ที่ปลอดภัย และ 5) กฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการ
จัดบริการอนามัยการเจริญพันธุ์

จา้งเหมาประเมินและจดัท ารายงานหลักสูตรอนามัย
การเจรญิพันธุส์ าหรบัสถาบันอุดมศึกษา (Try out)

             180,000 

77



จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพกลุ่มวยัเรียนวยัรุ่น ภายใต้แผนแม่บทเฉพาะ
กจิ

3,500,000     

  - ผลิตส่ือการเรียนรู้ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
ทักษะสุขภาพออนไลน์ส าหรับเด็กวยัเรียนวยัรุ่นใน
ยคุศตวรรษที่ 21  (ด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ 
สุขอนามัย กจิกรรมทางกาย)

1      1,500,000     1,500,000      1,500,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ออกแบบ จดัท า และประเมิน สื่อ
ชุดความรู้  Clip VDO  / Infographic / 
หนังสั้น เก่ียวกับการเสรมิสรา้งความรอบรู้
ด้านสุขภาพและทักษะสุขภาพเด็กวัยเรยีน
ในศตวรรษที่ 21

  1,500,000 

 - ออกแบบส่ือชุดความรู้  Clip VDO  / 
Infographic / หนังส้ัน เกีย่วกบัการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและทักษะ
สุขภาพเด็กวยัเรียนในศตวรรษที่ 21

4 5     13,000      260,000 

 - จัดท าส่ือชุดความรู้ Clip VDO  / 
Infographic / หนังส้ัน เกีย่วกบัการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและทักษะ
สุขภาพเด็กวยัเรียนในศตวรรษที่ 21

4 5     30,000      600,000 

 - ประเมินส่ือชุดความรู้ Clip VDO  / 
Infographic / หนังส้ัน เกีย่วกบัการ
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและทักษะ
สุขภาพเด็กวยัเรียนในศตวรรษที่ 21

4 10     16,000      640,000 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์เกีย่วกบัการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ให้กบัเด็กวยัเรียนวยัรุ่น พ่อแม่ ผู้ปกครองและโรงเรียน เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ สามารถปฏิบัติ 
และบอกต่อการดูแลด้านสุขภาพที่เหมาะสม

จา้งเหมาผลิตสื่อการเรยีนรู้ส่งเสรมิความรอบรู้ด้าน
ทักษะสุขภาพออนไลน์ส าหรบัเด็กวัยเรยีนวัยรุ่นในยคุ
ศตวรรษที่ 21  (ด้านโภชนาการ ทันตสุขภาพ 
สุขอนามัย กิจกรรมทางกาย)

          1,500,000 

78



จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ส่งเสริมการใช้ช่องทางส่ือสารประชาสัมพันธ์
ความรอบรู้และนวตักรรมด้านสุขภาพเด็กวยัเรียน
วยัรุ่น ผ่าน Social media

1      1,000,000     1,000,000      1,000,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าสื่อประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมด้านสุขภาพเด็กวัยเรยีนวัยรุ่น 
ผ่าน Social media

  1,000,000 

 - ออกแบบและจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
นวตักรรมด้านสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น ผ่าน 
Social media

10 10     10,000    1,000,000 

  - ผลิตชุดความรู้ส าหรับผู้พิทักษ์นักเรียนตามแนว
วถิีชีวติใหม่

1      1,000,000     1,000,000      1,000,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าสื่อชุดความรู้ Clip VDO  / 
Infographic / หนังสั้น เก่ียวกับองค์ความรู้
ของหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรยีนตาม
แนววิถีชีวิตใหม่

  1,000,000 

 - ออกแบบ Clip Video / Infographic / 
หนังส้ัน

12 1     12,500      150,000 

 - จัดท า  Clip VDO และ หนังส้ันเกีย่วกบั
สิทธปิระโยชน์ทางทันตกรรมตามสิทธกิาร
รักษาส าหรับประชาชน

14 1     50,000      700,000 

 - จดัท า Infographic สิทธปิระโยชน์ทางทันตก
รรมตามสิทธกิารรักษาส าหรับประชาชน

300 1         500      150,000 

เพื่อเผยแพร่ส่ือความรู้แกห่น่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก ่สถานศึกษา ต้นสังกดั ร.ร. ศูนยอ์นามัย 
สสจ.  และหน่วยงานท้องถิ่น และขับเคล่ือนให้เกดินโยบายการส่งเสริมและผลักดันให้เกดิ
นวตักรรมด้านสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น ในระดับพื้นที่

จา้งเหมาส่งเสรมิการใช้ช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์
ความรอบรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพเด็กวัยเรยีน
วัยรุ่น ผ่าน Social media

          1,000,000 

เพื่อเผยแพร่ส่ือความรู้แกห่น่วยงานที่เกีย่วข้อง ได้แก ่ศูนยอ์นามัย สสจ. รร.เปูาหมาย และ
หน่วยงานภาคเครือข่ายที่เกีย่วข้อง ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานผู้พิทักษ์อนามัยนักเรียนตาม
แนววถิีชีวติใหม่

จา้งเหมาผลิตชุดความรู้ส าหรบัผู้พิทักษ์นักเรยีนตาม
แนววิถีชีวิตใหม่

          1,000,000 
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มวยัท างาน

1,918,000     

  - จัดงานนโยบาย/มาตรการส่งเสริมการออกก าลัง
กายกฬีาและนันทนาการ (MOU)

1        250,000        250,000        250,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จัดงานนโยบาย/มาตรการส่งเสริม
การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ

    250,000 

 - วางแผนและออกแบบการจัดงาน 1 1       6,000          6,000 
 - ลงพื้นที่ส ารวจ 4 1       8,500        34,000 
 - ด าเนินการจัดงานนโยบาย/มาตรการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายกฬีาและนันทนาการ
 (MOU)

8 1     25,000      200,000 

 - สรุปผลการจัดงานนโยบาย/มาตรการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายกฬีาและนันทนาการ
 (MOU)

1 1     10,000        10,000 

  - ผลิตองค์ความรู้มาตรการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย กฬีาและนันทนาการ

1        250,000        250,000        250,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตองค์ความรู้มาตรการส่งเสริม
การออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ

    250,000 

 - ออกแบบส่ือองค์ความรู้มาตรการส่งเสริม
การออกก าลังกาย กฬีาและนันทนาการ

4 1     12,500        50,000 

 - ผลิตส่ือองค์ความรู้มาตรการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย กฬีาและนันทนาการ

4 1     50,000      200,000 

  - พัฒนาองค์ความรู้ต้นแบบชุมชนรักการออก
ก าลังกาย

1        500,000        500,000        500,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : พัฒนาองค์ความรู้ต้นแบบชุมชน
รกัการออกก าลังกาย

    500,000 

 - ออกแบบส่ือองค์ความรู้ต้นแบบชุมชนรัก
การออกก าลังกาย

4 1     25,000      100,000 

 - ผลิตส่ือองค์ความรู้ต้นแบบชุมชนรักการ
ออกก าลังกาย

4 1    100,000      400,000 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ ์การส่งเสริมการออกก าลังกาย กฬีาและนันทนาการ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ สามารถปฏิบัติ และบอกต่อการดูแลสุขภาพตนเองได้

จา้งเหมาจดังานนโยบาย/มาตรการส่งเสรมิการออก
ก าลังกายกีฬาและนันทนาการ (MOU)

             250,000 

เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ ์การส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เพือ่ให้
ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ สามารถปฏบิัติ และบอกต่อการดูแลสุขภาพตนเองได้

จ้างเหมาผลิตองค์ความรู้มาตรการส่งเสริมการออกก าลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ

             250,000 

เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ ต้นแบบชุมชนรักการออกก าลังกาย และส่งเสริมใหป้ระชาชนเสามารถปฏบิัติ 
และเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้านการออกก าลังกายได้

จ้างเหมาพัฒนาองค์ความรู้ตน้แบบชุมชนรักการออก
ก าลังกาย

             500,000 

80



จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

  - ประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมกจิกรรมทาง
กาย พ.ศ. 2564-2565

1        150,000        150,000        150,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิัติ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

    150,000 

 - วางแผนด าเนินงาน 1 1       3,400          3,400 
 - ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

12 2       5,900      141,600 

 - จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการส่งเสริม
กจิกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

1 1       5,000          5,000 

1        175,000        175,000        175,000 
บาท

งาน/รายการค่าใช้จ่าย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)

(1) งาน : ท าแผนปฏิบัติการส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2566-2570

    175,000 

 - วางแผนการศึกษา 1 1       7,000          7,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้อง 1 1     20,000        20,000 
 - จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมกจิกรรมทาง
กาย พ.ศ. 2566-2570

4 1     25,000      100,000 

 - ประเมินและจดัท ารายงานแผนปฏบิัติการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2566-2570

2 2     12,000        48,000 

1        200,000        200,000        200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ตดิตามและประเมินผลแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางากย พ.ศ. 2561-2573 
(ระยะที ่1 รอบ 5 ปีแรก)

    200,000 

 - วางแผนด าเนินงาน 1 1       2,000          2,000 
 - ติดตามและประเมินผลแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางากย พ.ศ. 2561-2573 (ระยะที ่1 
รอบ 5 ปีแรก)

12 2       6,000      144,000 

 - จดัท ารายงานผลแผนการส่งเสริมกิจกรรมทา
งากย พ.ศ. 2561-2573 (ระยะที ่1 รอบ 5 ปีแรก)

12 1       4,500        54,000 

เพื่อติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ.2564-2565 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าและขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ. 
2566-2570

จ้างเหมาตดิตามและประเมินผลแผนปฏบิัตกิารส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

             150,000 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ. 2566-2570
จา้งเหมาท าแผนปฏิบัติการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย 
พ.ศ. 2566-2570

             175,000 

เพื่อติดตามและประเมินผลแผนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 (ระยะที่ 1 รอบ
 5 ปีแรก)
จ้างเหมาตดิตามและประเมินผลแผนการส่งเสริมกิจกรรมทา
งากย พ.ศ. 2561-2573 (ระยะที่ 1 รอบ 5 ปแีรก)

             200,000 

  - จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 
พ.ศ. 2566-2570

  - ประเมินผลแผนการส่งเสริมกจิกรรมทางากย 
พ.ศ. 2561-2573 (ระยะที่ 1 รอบ 5 ปีแรก)
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        175,000        175,000        175,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : จดัท าแผนการส่งเสรมิกิจกรรม
ทางกาย พ.ศ. 2561-2573 (ฉบับปรบัปรงุ 
version 2)

    175,000 

 - วางแผนการศึกษา 1 1       7,000          7,000 
 - วเิคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วข้อง 1 1     20,000        20,000 
 - จัดท าแผนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 
พ.ศ. 2561-2573

4 1     25,000      100,000 

 - ประเมินและจัดท ารายงานแผนการส่งเสริม
กจิกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

2 2     12,000        48,000 

1        218,000        218,000        218,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
(1) งาน : ผลิตและเผยแพร ่สื่อ องค์ความรู้
การส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย

    218,000 

 - ออกแบบส่ือการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 1 1     18,000        18,000 

 - ผลิตส่ือการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 100 4         500      200,000 
 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริม
สุขภาพประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ

600,000       

  - พัฒนาระบบเฝูาระวงัพฤติกรรมเส่ียง 
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี

1        200,000        200,000        200,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
จา้งเหมาพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรม
เสี่ยง สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

    200,000 

 - ออกแบบ พัฒนาเคร่ืองมือ และทบทวน
วรรณกรรมเพื่อจัดท าฐานข้อมูลระบบเฝูาระวงั

1 1     50,000        50,000 

 - เกบ็รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท าฐานข้อมูล
ระบบเฝูาระวงั

4 1     25,000      100,000 

 - ประมวลผล เพื่อจัดท าฐานข้อมูลระบบเฝูา
ระวงั

1 1     50,000        50,000 

เพื่อจัดท าแผนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 (ฉบับปรับปรุง version 2)

จา้งเหมาจดัท าแผนการส่งเสรมิกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
 2561-2573 (ฉบับปรบัปรงุ version 2)

             175,000 

เพื่อผลิตและเผยแพร่ ส่ือ องค์ความรู้ด้านกจิกรรมทางกายให้แกป่ระชาชนทุกกลุ่มวยั

จา้งเหมาผลิตและเผยแพร ่สื่อ องค์ความรู้การส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกาย

             218,000 

เพื่อพัฒนาระบบเฝูาระวงัในประเด็นปัญหาสุขภาพช่องปาก ที่มีความชุกของโรคและความ
รุนแรงสูง เพื่อเตรียมมาตรการส่งเสริม ปูองกนัในกลุ่มเปูาหมาย เพื่อการติดตาม และประเมินผล

จา้งเหมาพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง 
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

             200,000 

  - จัดท าแผนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ. 
2561-2573 (ฉบับปรับปรุง version 2)

  - ผลิตองค์ความรู้การส่งเสริมกจิกรรมทางกาย
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จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
  เบิกจา่ย 
(ณ 30 ม.ิย.

64)

 จ านวน
อัตรา
(1)

 อัตราค่าจา้ง
(2)

 รวม
(3) = (1) x 

(2)

 เสนอ
ปรบัลด

 งบประมาณ
คงหลือ

ประเภท

งบประมาณปี 2560 งบประมาณปี 2561 งบประมาณปี 2562 งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565  รายละเอียดและค าชี้แจง

1        400,000        400,000        400,000 

บาท

งาน/รายการค่าใช้จา่ย จ านวน ครั้ง/คน อัตรา  รวม (บาท)
จา้งเหมาประเมินผลแผนงานทันตสุขภาพ
ส าหรบัผู้สูงอายปุระเทศไทย

    400,000 

 - ออกแบบ ทบทวนวรรณกรรม พัฒนาและ
จัดท าเคร่ืองมือเพื่อการประเมินผล

1 1       5,000          5,000 

 - เกบ็รวบรวมข้อมูล เพื่อการประเมินผล 77 1       5,000      385,000 
 - ประมวลผล การประเมินผลแผนงานทันต
สุขภาพผู้สูงอายุ

1 1     10,000        10,000 

รวมทั้งสิ้น 2,510,000  2,510,000  2,600,000   2,600,000  6,049,400   6,049,400   27,659,800   27,659,800   34,223,600 25,071,700 -     -             23,918,200  -  23,918,200  

เพื่อประเมินแผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายปุระเทศไทย ปี 2558 - 2565

จา้งเหมาประเมินผลแผนงานทันตสุขภาพส าหรบั
ผู้สูงอายปุระเทศไทย

             400,000 

  - ประเมินผลแผนงานทันตสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายปุระเทศไทย
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                     28,364,100                                 -                       28,364,100 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 28,364,100                     -                                28,364,100                     

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                                -                                -                                

9. สรุปค่าเชา่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย.64)
 ปริมาณ

(1)
 อัตราค่าเช่า

(2)
 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด

 งบประมาณ
คงเหลือ

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 

     1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

     1.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน) 26,673,500        26,673,500        28,364,100        21,273,100        116                  244,518 28,364,100 -                  28,364,100

           - รถยนต์โดยสาร 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล) 22,157,900        22,157,900        23,494,400        17,620,900        94                   249,940 23,494,400 -                  23,494,400

             - รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแคบ 4,515,600          4,515,600          4,869,700          3,652,200          22                   221,350 4,869,700 -                  4,869,700

     1.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (แผ่น / เคร่ือง/ เดือน)

     1.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบ.ุ.......................)

(2) รายการ............................(หน่วยนับ)

รวมทั้งสิ้น 26,673,500       26,673,500       28,364,100       21,273,100       -                  28,364,100 -                 28,364,100

9. สรุปค่าเชา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9.1 แผนงานพ้ืนฐาน

ประเภท

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565

รายละเอียดและค าชี้แจง
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร
  เบิกจ่าย 

(ณ 30 ม.ิย.64)
 ปริมาณ

(1)
 อัตราค่าเช่า

(2)
 รวม

(3) = (1) x (2)
 เสนอปรับลด  งบประมาณคงหลือ

(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน 

     1.1 ค่าเช่าอาคารและที่ดิน (พื้นที่ / แห่ง)

     1.2 ค่าเช่ายานพาหนะ (คัน)

     1.3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (แผ่น / เคร่ือง/ เดือน)

     1.4 ค่าเช่าทรัพย์สินอื่น (ระบ.ุ.......................)

(2) รายการ............................(หน่วยนับ)

     ....

รวมทั้งสิ้น

 - ไม่มี -

9. สรุปค่าเชา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9.2 แผนงานยทุธศาสตร์

ประเภท
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 งบประมาณปี 2565

รายละเอียดและค าชี้แจง
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                     28,364,100                                 -                       28,364,100 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 28,364,100                     -                                28,364,100                     

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                                -                                -                                

10. สรุปขอ้มูลการจัดหารถยนตข์องส่วนราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

ประเภทรถ
จ านวน ซีซี.

หรือ จ านวนกิโลวัตต์

* ระยะเวลาเช่า
ปีงบประมาณ 25...  -  25...

( .... เดือน )
จ านวนรถทีเ่ช่า (คัน) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) งบประมาณปี 2565 (บาท) สัญญาการเช่ารถ

1.  ค่าเช่ารถยนต์ทีผู่กพันงบประมาณไว้เดิม
    1.1  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                     -                                         
     1.2  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขบัเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบิล้แคบ

                                        2,500  ปี 2561 - 2565
(60 เดือน)

                                        4                                16,478                                    791,000 บริษัท (ผู้รับจ้าง) บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)
ชื่อคู่สัญญา สัญญาเช่าเหมารถยนต์เลขที่ 2/2561
เร่ิมสัญญาเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 จบสัญญาเมื่อ 30 
กนัยายน 2565

                                        2,500  ปี 2562 - 2566
(60 เดือน)

                                      15                                18,725                                  3,370,500 บริษัท (ผู้รับจ้าง) บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)
ชื่อคู่สัญญา สัญญาเช่าเหมารถยนต์เลขที่ 3/2562
เร่ิมสัญญาเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จบสัญญาเมื่อ 30 
กนัยายน 2566

                                        2,500  ปี 2563 - 2568
(60 เดือน)

                                        3                                19,670                                    708,200 บริษัท (ผู้รับจ้าง) บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซ่ิง จ ากดั 
ชื่อคู่สัญญา สัญญาเช่าเหมารถยนต์เลขที่ 4/2563
เร่ิมสัญญาเมื่อ 22 เมษายน 2563 จบสัญญาเมื่อ 31 มีนาคม 
2568

รวม                                       22                                  4,869,700 
     1.3  รถโดยสาร 12-15 ที่นั่ง (ดีเซล)                                         2,500  ปี 2561 - 2565

(60 เดือน)
                                      31                                17,762                                  6,607,500 บริษัท (ผู้รับจ้าง) บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)

ชื่อคู่สัญญา สัญญาเช่าเหมารถยนต์เลขที่ 1/2561
เร่ิมสัญญาเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560 จบสัญญาเมื่อ 30 
กนัยายน 2565

                                        2,500  ปี 2562 - 2566
(60 เดือน)

                                      54                                21,935                                14,213,900 บริษัท (ผู้รับจ้าง) บริษัท ท.ีเค.วาย. ลีสซ่ิง จ ากดั 
ชื่อคู่สัญญา สัญญาเช่าเหมารถยนต์เลขที่ 2/2562
เร่ิมสัญญาเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2561 จบสัญญาเมื่อ 30 
กนัยายน 2566

10. สรุปข้อมูลการจัดหารถยนต์ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10.1 แผนงานพ้ืนฐาน
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ประเภทรถ
จ านวน ซีซี.

หรือ จ านวนกิโลวัตต์

* ระยะเวลาเช่า
ปีงบประมาณ 25...  -  25...

( .... เดือน )
จ านวนรถทีเ่ช่า (คัน) ค่าเช่าต่อเดือน (บาท) งบประมาณปี 2565 (บาท) สัญญาการเช่ารถ

                                        2,500  ปี 2563 - 2568
(60 เดือน)

                                        9                                24,750                                  2,673,000 บริษัท (ผู้รับจ้าง) บริษัท ศรีวัฒน์ลิสซ่ิง จ ากดั 
ชื่อคู่สัญญา สัญญาเช่าเหมารถยนต์เลขที่ 4/2563
เร่ิมสัญญาเมื่อ 2 เมษายน 2563 จบสัญญาเมื่อ 31 มีนาคม 
2568

รวม                                       94                                23,494,400 
     1.4  รถจักรยานยนต์ บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........
รวม -                                     -                                         

     1.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................) บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชื่อคู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมื่อ................ จบสัญญาเมื่อ.........

รวมค่าเช่าที่ผูกพันไว้เดิม (ขอ้ 1.1 - 1.5) 116                                     28,364,100                               
2.  ค่าเช่ารถยนต์ตั้งใหม่
    2.1  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
           (1)  รถยนต์นั่งส่วนกลาง
           (2)  รถประจ าต าแหน่ง
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธิบดี
                     -  ระดับรองอธิบดี

รวม -                                     -                                         
     2.2  รถบรรทุก

รวม -                                     -                                         
     2.3  รถโดยสาร

รวม -                                     -                                         
     2.4  รถจักรยานยนต์

รวม -                                     -                                         
     2.5  อื่น ๆ (ระบ.ุ............................)

รวมค่าเช่าที่ต้ังใหม่ (ขอ้ 2.1 - 2.5) -                                     -                                         

รวมทัง้สิ้น (ข้อ 1 + ข้อ 2) 116                                  28,364,100                             

หมายเหตุ :  * ตัวอย่างการกรอกข้อมูล เช่น ระยะเวลาเช่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 (60 เดือน)
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

ประเภทรถ
จ านวน ซีซี.

หรือ จ านวนกิโลวัตต์

* ระยะเวลาเชา่
ปีงบประมาณ 25...  -  25...

( .... เดือน )
จ านวนรถที่เชา่ (คัน) ค่าเชา่ต่อเดือน (บาท) งบประมาณปี 2564 (บาท) สัญญาการเชา่รถ

1.  ค่าเชา่รถยนต์ที่ผูกพันงบประมาณไว้เดิม
    1.1  รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชือ่คู่สัญญา...........

           (1)  รถยนต์นัง่ส่วนกลาง เร่ิมสัญญาเมือ่................ จบสัญญาเมือ่.........

           (2)  รถประจ าต าแหนง่ บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชือ่คู่สัญญา...........
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   เร่ิมสัญญาเมือ่................ จบสัญญาเมือ่.........
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธบิดี
                     -  ระดับรองอธบิดี

รวม -                                     -                                         
     1.2  รถบรรทกุ บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชือ่คู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมือ่................ จบสัญญาเมือ่.........
รวม -                                     -                                         

     1.3  รถโดยสาร บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชือ่คู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมือ่................ จบสัญญาเมือ่.........

รวม -                                     -                                         
     1.4  รถจักรยานยนต์ บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชือ่คู่สัญญา...........

เร่ิมสัญญาเมือ่................ จบสัญญาเมือ่.........
รวม -                                     -                                         

     1.5  อืน่ ๆ (ระบ.ุ............................) บริษัท(ผู้รับจ้าง)..............  ชือ่คู่สัญญา...........
เร่ิมสัญญาเมือ่................ จบสัญญาเมือ่.........

รวมค่าเช่าที่ผูกพันไวเ้ดิม (ข้อ 1.1 - 1.5) -                                     -                                         
2.  ค่าเชา่รถยนต์ตั้งใหม่
    2.1  รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล
           (1)  รถยนต์นัง่ส่วนกลาง
           (2)  รถประจ าต าแหนง่
                     -  ระดับรองนายกรัฐมนตรี   
                     -  ระดับรัฐมนตรี   
                     -  ระดับปลัดกระทรวง
                     -  ระดับอธบิดี
                     -  ระดับรองอธบิดี

รวม -                                     -                                         
     2.2  รถบรรทกุ

รวม -                                     -                                         
     2.3  รถโดยสาร

รวม -                                     -                                         
     2.4  รถจักรยานยนต์

รวม -                                     -                                         
     2.5  อืน่ ๆ (ระบ.ุ............................)

รวมค่าเช่าที่ต้ังใหม่ (ข้อ 2.1 - 2.5) -                                     -                                         

รวมทั้งสิน้ (ขอ้ 1 + ขอ้ 2) -                                  -                                       

หมายเหตุ :  * ตัวอยา่งการกรอกข้อมูล เช่น ระยะเวลาเช่า ปงีบประมาณ พ .ศ. 2560 - 2564 (60 เดือน)

10. สรุปขอ้มลูการจดัหารถยนตข์องสว่นราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
10.2 แผนงานยทุธศาสตร์

ไม่มี
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                     27,740,000                                 -                       27,740,000 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 27,740,000                     -                                27,740,000                     

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                                -                                -                                

11. สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย.64)
งบประมาณ เสนอปรบัลด งบประมาณคงหลือ

1 ค่าไฟฟูา 13,218,500   48,165,043    13,218,500      45,380,673    13,218,500      47,320,219     13,323,500     44,730,372   13,323,500    8,612,102        12,657,300     -               12,657,300              

2 ค่าน้ าประปา 5,486,000     5,060,370     5,486,000       4,609,442     5,486,000        5,073,789       5,486,000       4,704,804     5,486,000      3,925,896        5,211,700      -               5,211,700               

3 ค่าโทรศัพท์ 6,180,000     4,254,362     6,180,000       3,959,265     6,180,000        3,542,186       6,180,000       2,916,621     6,180,000      1,944,715        5,871,000      -               5,871,000               

4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 4,000,000     4,000,000     4,000,000       3,095,295     4,000,000        3,996,000       4,000,000       3,998,667     4,000,000      2,985,003        4,000,000      -               4,000,000               

5 อืน่ ๆ (ระบ)ุ..................... -             -              -                -              -                 -                -               -              -               -                -               -               -                        

28,884,500   61,479,776    28,884,500      57,044,675    28,884,500      59,932,194     28,989,500     56,350,464   28,989,500    17,467,716      27,740,000     -               27,740,000              

11.1 แผนงานพ้ืนฐาน

ปีงบประมาณ 2564

11. ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

ให้ระบุเหตุผล
(1) กรณีที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2) กรณีที่การใช้จ่ายจริงต่ ากวา่
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดและค าชี้แจงรายการ
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

92



กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร
เบิกจา่ย

(ณ 30 ม.ิย.64)
งบประมาณ เสนอปรบัลด

งบประมาณ
คงหลือ

1 ค่าไฟฟูา 0

2 ค่าน้ าประปา 0

3 ค่าโทรศัพท์ 0

4 ค่าไปรษณีย์ 0

5 อืน่ ๆ (ระบ)ุ......................................... 0

-               -               -               -               -               -               -               -               -               -                   -               -               -               

ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดและค าชี้แจง

ไม่มี
ให้ระบุเหตุผล
(1) กรณีที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
(2) กรณีที่การใช้จ่ายจริงต่ ากวา่
     วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น

11. ค่าสาธารณูปโภค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11.2 แผนงานยุทธศาสตร์

รายการ
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลอื

รวมทั้งสิ้น                   172,810,300                                -                     172,810,300 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 78,901,400                     -                               78,901,400                     

2. แผนงานยทุธศาสตร์ 93,908,900                     -                               93,908,900                     

หมายเหต ุ   * เป็นงบด าเนินงานที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจา้งที่ปรึกษา
                 4) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเชา่
                 และวงเงินที่เขา้พิจารณาในอนุกรรมาธิการฯ อื่น

12. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-6 )* ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น 83,436,300    110,797,266    83,116,500    64,807,416     78,901,400     -       78,901,400       

งบด าเนินงาน 83,436,300      110,797,266     83,116,500     64,807,416      78,901,400      -        78,901,400        
11 398-

399
 - ค่าตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบ่าย-ดึก        7,594,200 7,594,200                7,594,200 5,695,700                7,594,200          -   7,594,200           - พยาบาลวชิาชีพ 401 คน x 200 บาท x 7 วนั x 12 เดือน

 - พยาบาลเทคนิค 68 คน x 150 บาท x 7 วนั x 12 เดือน

 - ค่าตอบแทนเหมาจา่ยแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง        1,600,800 1,600,800                1,600,800 1,200,000                1,600,800          -   1,600,800           - ส าหรับ อธบิดี และรองอธบิดี 4 ท่าน

 - วสัดุส านักงาน        3,290,000 3,290,000                3,290,000 1,645,000                3,290,000          -   3,290,000          ค่าวสัดุส านักงานส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจา้งประจ า จ านวน 
3,258 คนๆ ละ 1,000 บาท/ปี

 - วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        5,686,000 5,686,000                5,686,000 2,843,000                5,686,000          -   5,686,000          1. รถยนต์นั่งธรรมดา จ านวน 26 คัน x 20,519 บาท/คัน/ปี = 533,500 บาท
2. รถยนต์โดยสารขนาด 10-12 ที่นั่ง จ านวน 149 คัน x 23,683 บาท/คัน/ปี = 
3,528,800 บาท
3. รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จ านวน 69 คัน x 21,478 บาท/คัน/ปี = 
1,482,000 บาท
4. รถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ จ านวน 6 คัน x 23,617 บาท/
คัน/ปี = 141,700 บาท

 - วสัดุอาหาร       35,956,000 35,956,000            35,956,000 35,956,000            32,840,400          -   32,840,400        เป็นรายการที่จดัสรรให้ต่อเนื่อง ส าหรับเป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือนมผงส าหรับ
เด็กแรกเกิด ถึง 18 เดือน จ านวนประมาณ 3,700 คน ที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV 
 1. นมผงส าหรับเด็กแรกเกิด - 6 เดือน = 92,500 kg./ปี x 111.03 B/kg. = 
10,270,400 บาท
 2. นมผงส าหรับเด็กมากกวา่ 6 เดือน - 18 เดือน = 185,000 kg./ปี x 122 B/kg.
 = 22,570,000 บาท

 - ค่าไฟฟูา       13,323,500 44,730,372            13,323,500 8,612,102              12,657,300          -   12,657,300        
 - ค่าน้ าประปา        5,486,000 4,704,805                5,486,000 3,925,896                5,211,700          -   5,211,700          
 - ค่าโทรศัพท์        6,180,000 2,916,622                6,180,000 1,944,715                5,871,000          -   5,871,000          
 - ค่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม        4,000,000 3,998,667                4,000,000 2,985,003                4,000,000          -   4,000,000          
 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้
เพื่อพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

319,800          319,800           -                -                 150,000          -        150,000            เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเครือข่ายเฝูาระวงักรมอนามัย ให้มีการประสานงาน
และสร้างกลไกขับเคล่ือนการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

12. รายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ที่เหลือจากรายการ 1-6 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
12.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

เบกิจ่าย 
(ณ 30 ม.ิย.64)

งบประมาณ เสนอ
ปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร

เลม่ที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น 217,804,600   217,804,600   154,162,800   103,909,034   93,908,900       -               93,908,900     

งบด าเนินงาน 217,804,600   217,804,600   154,162,800   103,909,034   93,908,900       -               93,908,900     

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 159,757,200   159,757,200   102,656,300   69,540,926     66,966,400       -               66,966,400     

11 458 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่ม
แมแ่ละเด็ก

47,585,000     47,585,000     37,854,400     25,179,811      30,290,700        -                30,290,700      

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 2,372,200       2,372,200       1,741,000       1,218,700        242,800            -                242,800          
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 7,871,500       7,871,500       6,328,300       3,164,200        5,762,700         -                5,762,700       
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 1,989,700       1,989,700       2,413,300       1,930,700        2,344,400         -                2,344,400       
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

17,670,600     17,670,600     13,172,000     9,298,711        8,329,000         -                8,329,000       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 11,200,000     11,200,000     11,683,000     7,594,000        8,220,000         -                8,220,000       
 - วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 800,000         800,000         400,000         280,000          200,000            -                200,000          
 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 5,681,000       5,681,000       2,116,800       1,693,500        5,191,800         -                5,191,800       

11 462 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่ม
วยัเรียนวยัรุ่น

39,913,800     39,913,800     14,681,200     9,914,877        6,953,200         -                6,953,200       

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 691,500         691,500         1,208,500       846,000          18,600             -                18,600            
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 1,972,000       1,972,000       2,936,100       1,468,100        1,101,500         -                1,101,500       
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 7,320,300       7,320,300       2,432,100       1,945,700        2,019,600         -                2,019,600       
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

16,509,500     16,509,500     6,602,200       4,621,600        3,118,700         -                3,118,700       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 4,000,000       4,000,000       -                -                 -                  -                -                
 - วสัดุเวชภัณฑ์ 4,800,000       4,800,000       1,502,300       1,033,477        694,800            -                694,800          
 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 4,620,500       4,620,500       -                -                 -                  -                -                

12. รายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-6 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
12.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)

เบิกจา่ย
(ณ 30 มิ.ย.64)

งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลอื
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จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร
เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบิกจา่ย

(ณ 30 มิ.ย.64)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลอื

11 462 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่ม
วยัเรียนวยัรุ่น ภายใต้แผนแมบ่ทเฉพาะกจิ

15,000,000     15,000,000     18,241,600     12,393,530      15,379,700        -                15,379,700      

 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 2,000,000       2,000,000       6,800,000       2,639,319        3,536,700         -                3,536,700       
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 2,000,000       2,000,000       2,765,200       2,212,200        3,024,000         -                3,024,000       
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

6,000,000       6,000,000       7,766,400       6,905,011        7,319,000         -                7,319,000       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 3,000,000       3,000,000       910,000         637,000          1,500,000         -                1,500,000       
 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 2,000,000       2,000,000       -                -                 -                  -                -                

11 460 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่ม
วยัท างาน

27,000,000     27,000,000     13,520,900     9,499,246        3,519,900         -                3,519,900       

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ -                -                1,145,400       801,800          -                  -                -                
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 1,604,000       1,604,000       2,291,200       1,145,600        -                  -                -                
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 396,000         396,000         531,500         425,200          394,900            -                394,900          
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

-                -                3,876,200       3,095,946        -                  -                -                

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 25,000,000     25,000,000     5,106,600       3,574,700        3,125,000         -                3,125,000       
 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา -                -                570,000         456,000          -                  -                -                

11 460 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วยัท างานสุขภาพดี 8,227,000       8,227,000       5,792,800       4,185,548        4,940,000         -                4,940,000       
 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ -                -                817,400         572,200          408,700            -                408,700          
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 65,100           65,100           1,189,700       951,800          350,000            -                350,000          
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

8,161,900       8,161,900       1,549,800       1,239,900        4,181,300         -                4,181,300       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ -                -                2,235,900       1,421,648        -                  -                -                
11 460 โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่ม

ผู้สูงอายุ
22,031,400     22,031,400     12,565,400     8,367,914        5,882,900         -                5,882,900       

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 721,200         721,200         -                -                 -                  -                -                
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 188,200         188,200         904,200         452,100          225,700            -                225,700          
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 1,841,100       1,841,100       1,035,100       828,100          408,500            -                408,500          
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

15,180,900     15,180,900     8,876,100       6,037,714        4,248,700         -                4,248,700       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 4,100,000       4,100,000       1,750,000       1,050,000        1,000,000         -                1,000,000       
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จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร
เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบิกจา่ย

(ณ 30 มิ.ย.64)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลอื

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุภาวะที่ดี 44,244,600    44,244,600    42,009,500    27,529,697     22,174,600       -               22,174,600     

11 464 1. โครงการพัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั
ส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระเกยีรติ

15,136,400     15,136,400     17,027,800     11,655,011      13,486,000        -                13,486,000      

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 923,200         923,200         1,712,000       1,198,400        294,800            -                294,800          
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 3,901,200       3,901,200       4,247,300       2,336,100        2,743,900         -                2,743,900       
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 3,009,700       3,009,700       1,627,400       1,139,200        2,671,200         -                2,671,200       
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

2,787,300       2,787,300       5,285,400       4,072,311        2,144,500         -                2,144,500       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 1,500,000       1,500,000       2,617,700       1,832,400        4,399,800         -                4,399,800       
 - วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,125,000       1,125,000       1,163,000       814,100          1,231,800         -                1,231,800       
 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 1,890,000       1,890,000       375,000         262,500          -                  -                -                

11 466 2. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามยั
ส่ิงแวดล้อมแกป่ระชาชนกลุ่มเปูาหมาย

7,879,800       7,879,800       867,700         529,265          3,130,000         -                3,130,000       

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 93,600           93,600           -                -                 205,000            -                205,000          
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ -                -                -                -                 675,000            -                675,000          
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 34,000           34,000           867,700         529,265          125,000            -                125,000          
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

7,752,200       7,752,200       -                -                 2,005,000         -                2,005,000       

 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา -                -                -                -                 120,000            -                120,000          
11 466 2. โครงการส่งเสริมการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 21,228,400     21,228,400     24,114,000     15,345,421      5,558,600         -                5,558,600       

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 2,748,500       2,748,500       5,237,900       3,407,200        701,700            -                701,700          
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 2,191,700       2,191,700       3,572,300       1,786,200        460,500            -                460,500          
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 3,061,000       3,061,000       4,688,300       3,133,900        366,700            -                366,700          
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

10,126,200     10,126,200     5,348,000       3,494,500        2,833,700         -                2,833,700       

 - ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมรณรงค์ 850,000         850,000         200,000         140,000          1,025,000         -                1,025,000       
 - วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 975,000         975,000         3,735,500       2,614,900        -                  -                -                
 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 1,276,000       1,276,000       1,332,000       768,721          171,000            -                171,000          
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จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร
เอกสาร

งบประมาณ
งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบิกจา่ย

(ณ 30 มิ.ย.64)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลอื

แผนงานยทุธศาสตร์จดัการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม 13,802,800    13,802,800    9,497,000      6,838,411       4,767,900        -               4,767,900       

11 468 1. โครงการบริหารจดัการมลูฝอยและส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดล้อม
ในสถานบริการทางสาธารณสุข

13,802,800     13,802,800     9,497,000       6,838,411        4,767,900         -                4,767,900       

 - ค่าเบี้ยเล้ียง ที่พักและพาหนะ 1,172,600       1,172,600       2,036,100       1,425,300        1,329,100         -                1,329,100       
 - ค่าใชจ้า่ยในการติดตามสนับสนุนโครงการ 2,897,600       2,897,600       -                -                 877,200            -                877,200          
 - ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุราชการ 493,400         493,400         862,400         517,500          1,063,800         -                1,063,800       
 - ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาองค์ความรู้และการจดัการความรู้เพื่อ
พัฒนาเครือขา่ยวชิาการ

8,509,200       8,509,200       5,668,500       4,198,111        1,372,800         -                1,372,800       

 - วสัดุหนังสือวารสารและต ารา 730,000         730,000         930,000         697,500          125,000            -                125,000          
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รวมทั้งสิ้น 93,908,900  

แผนงานยทุธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 66,966,400  
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชนกลุ่มแม่และเดก็ 30,290,700  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 242,800      
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในชว่ง 1,000 วนัแรกของ
ชวีติ

107,300       

 107,300       
เบี้ยเล้ียง 2 32 2 240          30,720 
ที่พัก 2 32 1 750          48,000 
Taxi 2 32 1 400          25,600 
วสัดุอปุกรณ์            2,980 

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย ุ2-6 ปี        135,500 
 135,500       
เบี้ยเล้ียง 3 27 2 240          38,880 
ที่พัก 3 27 1 750          60,750 
Taxi 3 27 1 400          32,400 
วสัดุอปุกรณ์            3,470 

ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ 5,762,700    
โครงการส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ 1,211,000     
 - ประเมนิรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเด็ก และเครือขา่ย
บริการสุขภาพระดับจงัหวดั

508,000       

 - นิเทศ ติดตาม การด าเนินงานอนามยัแมแ่ละเด็ก 302,500       

 - ติดตาม ประเมนิประสิทธภิาพการจดับริการ fee schdule ทันตกรรมในกลุ่ม
หญิงต้ังครรภ์

197,000       

รายละเอียดงบประมาณรายการงบด าเนินงาน (ที่เหลือจากรายการ 1-6) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายละเอียดชี้แจง

 - ลงพื้นที่ศึกษารูปแบบส่ือสร้างความรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมโภชนาการ
สตรีและเด็กปฐมวยั

วตัถปุระสงค์ 
 เพื่อศึกษารูปแบบส่ือการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกบัหญิงต้ังครรภ ์หญิงให้นมบุตร
 และเด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
แนวทางการพัฒนาส่ือการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของหญิงต้ังครรภ ์หญิงให้นม
บุตร และเด็กปฐมวยั

 - ลงพื้นที่เกบ็รวบรวมขอ้มลูด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมที่มผีลพัฒนาการและสุข
ภาวะเด็กปฐมวยั ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อรวบรวมขอ้มลูเด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมที่มผีลต่อพัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวยั ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ได้ขอ้มลูด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมที่มผีลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวยั และน าไปสู่การวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
เพื่อการพัฒนาระบบการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั พร้อมจดัท าขอ้เสนอเชงิ
นโยบายต่อการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กปฐมวยัในอนาคต

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยเพื่อการประเมนิรับรองโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามยัแมแ่ละเด็ก และแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานและนวตักรรมงานอนามยั
แมแ่ละเด็กในพื้นที่

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยเพื่อการด าเนินงานอนามยัแมแ่ละเด็กในพื้นที่

เพื่อประเมนิผลการจดับริการภายใต้นโยบาย fee schdule ทันตกรรมในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

 - ติดตามประเมนิผลการปูองกนัการเกดิทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภ์
ทุกกลุ่มอายุ

203,500       

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในชว่ง 1,000 วนัแรกของ
ชวีติ

3,770,000     

 - ส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวยั ผ่านกลไกต าบล
มหัศจรรย ์1,000 วนัแรกของชวีติ

3,770,000     

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย ุ2-6 ปี 781,700       
 - เยี่ยมเสริมพลังติดตามประเมนิผลการขบัเคล่ือนต้นแบบสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก” 

204,000       

 - ติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัต้นแบบด้านสุขภาพชอ่งปาก 131,300       

 - ติดตามการด าเนินงานโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 446,400       

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 2,344,400    
โครงการส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ 1,637,800     

353,900       
อาหารกลางวนั 13 80 2 100 208,000       
อาหารวา่ง 13 80 4 35 145,600       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 300             

40,800         
อาหารกลางวนั 4 60 1 100 24,000         
อาหารวา่ง 4 60 2 35 16,800         

เพื่อประเมนิผลการจดัการปูองกนัการเกดิทารกกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภท์ุกกลุ่มอายุ

เพื่อยกระดับการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของเด็กปฐมวยัผ่านกลไกต าบลมหัศจรรย ์1,000 วนัแรกของชวีติ โดยความร่วมมอืของภาคีเครือขา่ย ระดับต าบล

เพื่อติดตามประเมนิผลสนับสนุนการด าเนินงานในการขบัเคล่ือนเด็กไทยเล่นเปล่ียนโลก” ภายหลังจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”ในพื้นที่

เพื่อติดตามแลกเปล่ียนเรียนรู้การจดักจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพชอ่งปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัต้นแบบ

เพื่อติดตามการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

 - ประชมุชี้แจงและขบัเคล่ือนนโยบายเพื่อการด าเนินงานสตรีและเด็กปฐมวยัไทย วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบเฝูาระวงัสุขภาวะด้านอนามยัแมแ่ละเด็ก และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคี
เครือขา่ยบูรณาการด้านอนามยัแมแ่ละเด็ก
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยัได้รับการเฝูาระวงัด้านสุขภาพ

 - ประชมุคณะกรรมการอนามยัแมแ่ละเด็กระดับชาติ วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือขา่ย รวมถงึสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกบังานอนามยัแม่
และเด็ก ร่วมมอืการด าเนินงานอยา่งบูรณาการ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
บุคลากรและภาคีเครือขา่ยขบัเคล่ือนงานอนามยัแมแ่ละเด็กแบบบูรณาการ
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กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

102,000       
อาหารกลางวนั 6 50 2 100 60,000         
อาหารวา่ง 6 50 4 35 42,000         

464,300       

อาหารกลางวนั 13 70 3 100 273,000       
อาหารวา่ง 13 70 6 35 191,100       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 200             

214,200       
อาหารกลางวนั 6 70 3 100 126,000       
อาหารวา่ง 6 70 6 35 88,200         

108,800       
อาหารกลางวนั 4 80 2 100 64,000         
อาหารวา่ง 4 80 4 35 44,800         

353,800       

อาหารกลางวนั 13 80 2 100 208,000       
อาหารวา่ง 13 80 4 35 145,600       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 200             

 - ประชมุพัฒนาขบัเคล่ือนงานมารดาและทารกปริก าเนิด วตัถปุระสงค์  
เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยัในด้านสุขภาพโดยใชน้วฒักรรม เทคโนโลย ีในการ
สนับสนุนให้ผู้รับบริการเขา้ถงึบริการและขอ้มลูขา่วสาร ตลอดจนมคีวามตระหนักด้านสุขภาพได้เป็น
อยา่งดี 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
สตรีและเด็กปฐมวยัได้รับการยกระดับคุณภาพชวีติด้านสุขภาพโดยใชน้วฒักรรม เทคโนโลย ีในการ
สนับสนุนให้เขา้ถงึบริการและขอ้มลูขา่วสารได้มากขึ้นและมคีวามตระหนักด้านสุขภาพเป็นอยา่งดี

 - ประชมุขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพัฒนา
อนามยัการเจริญพันธุแ์ห่งชาติฉบับที่ 2

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเตรียมขอ้มลูและเตรียมเอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการพัฒนาอนามยัการเจริญพันธุ์
แห่งชาติ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ขอ้มลูที่ใชน้ าเสนอในการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุ

 - ประชมุทบทวนและวเิคราะห์สาเหตุการตายมารดา วตัถปุระสงค์  
เพื่อทบทวนและวเิคราะห์สาเหตุการตายมารดา ค้นหาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตายมารดา น าปัจจยัมา
วเิคราะห์และปรับเปล่ียนแกไ้ข 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
สรุปผลการทบทวนและวเิคราะสาเหตุการตายมารดาไทย ขอ้เสนอแนะและแนวทางปฏบิัติในการ
ปูองกนัการตายมารดาและแนวทางปูองกนัการเกดิเหตุซ้ า

 - ประชมุทบทวนและวเิคราะห์สาเหตุการตายทารกปริก าเนิด วตัถปุระสงค์  
เพื่อทบทวนและวเิคราะสาเหตุการตายทารกปริก าเนิด ค้นหาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตาย สามารถน า
ปัจจยัมาวเิคราะห์และปรับเปล่ียนแกไ้ขกระบวนการในการดูแลปูองกนัได้
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
มขีอ้เสนอแนะและแนวทางปฏบิัติในการปูองกนัการเกดิเหตุซ้ า และมรีะบบเฝูาระวงัสุขภาวะทารกปริ
ก าเนิดเชงิรุและระบบจดัเกบ็ขอ้มลูที่มปีระสิทธภิาพมากขึ้น

 - ประชมุขบัเคล่ือนการด าเนินงานคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภท์ุก
กลุ่มอายุ

วตัถปุระสงค์  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด าเนินงานโครงการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงต้ังครรภท์ุกกลุ่มอายุ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถ มทีักษะ และประสบการณ์ และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเกี่ยวกบั
การด าเนินงานเพื่อน าไปปรับใชอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ
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โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในชว่ง 1,000 วนัแรกของ
ชวีติ

477,000       

17,000         

อาหารกลางวนั 2 50 1 100 10,000         
อาหารวา่ง 2 50 2 35 7,000           

34,000         

อาหารกลางวนั 2 50 2 100 20,000         
อาหารวา่ง 2 50 4 35 14,000         

โครงการขบัเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

246,700       

อาหารกลางวนั 12 60 2 100 144,000       
อาหารวา่ง 12 60 4 35 100,800       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,900           

103,600       

อาหารกลางวนั 6 50 2 100 60,000         
อาหารวา่ง 6 50 4 35 42,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,600           

 - ประชมุสร้างความร่วมมอืภาคีเครือขา่ย ผลักดันนโยบายส่งเสริมเด็กปฐมวยั 
สูงดีสมส่วนและพัฒนาการสมวยั

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อร่วมวางแผนและขบัเคล่ือนนโยบายส่งเสริมเด็กปฐมวยั 
สูงดีสมส่วนและพัฒนาการสมวยัสู่การปฏบิัติ ระดับพื้นที่ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
แนวทางบูรณาการความร่วมมอืการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมเด็กปฐมวยัสูงดีสมส่วน และพัฒนาการสมวยั
 ระดับพื้นที่

 - ประชมุพัฒนารูปแบบและเนื้อหาการจดัท าส่ือ/หลักสูตร การส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบ/เนื้อหาการจดัท าส่ือและหลักสูตรการการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มรูีปแบบ/เนื้อหาในการจดัท าส่ือและหลักสูตรการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ

 - ประชมุพัฒนากฎหมายการควบคุมการส่งเสรมการตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพิจารณา เนื้อหา สาระ ในเชงิกกฎหมายให้สอดคล้องกบักฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และ
พิจารณาวางแนวทางขบัเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและ
เด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มแีนวทาง ขอ้ปฎบิัติในการบังคับใชแ้ละขบัเคล่ือนพระราชบัญญัติฯ

 - ประชมุขบัเคล่ือนนโยบายยทุธศาสตร์เพื่อการควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก

วตัถปุระสงค์ 
จดัท านโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุม
กาส่งเสริมการรตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็กตามมาตรา 13 และติดตามรายงาน
ความกา้วหน้าในการขบัเคล่ือนบังคับใชพ้ระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการฯ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มแีผนงาน/ตัวชี้วดั ในการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติ
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75,700         

อาหารกลางวนั 4 55 2 100 44,000         
อาหารวา่ง 4 55 4 35 30,800         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 900             

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย ุ2-6 ปี 229,600       
27,200         

อาหารกลางวนั 4 40 1 100 16,000         
อาหารวา่ง 4 40 2 35 11,200         

54,900         
อาหารกลางวนั 4 40 2 100 32,000         
อาหารวา่ง 4 40 4 35 22,400         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 500             

51,800         

อาหารกลางวนั 6 50 1 100 30,000         
อาหารวา่ง 6 50 2 35 21,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 800             68,500         

อาหารกลางวนั 4 50 2 100 40,000         
อาหารวา่ง 4 50 4 35 28,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 500             

27,200         
อาหารกลางวนั 2 40 2 100 16,000         
อาหารวา่ง 2 40 4 35 11,200         

 - ประชมุคณะอนุกรรมการให้ความเห็นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก

วตัถปุระสงค์ 
พิจารณาประเด็นขอ้ร้องเรียนที่พบการละเมดิ  และด าเนินการตามบทลงโทษตามมาตราที่เกี่ยวขอ้ง
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีารด าเนินคดีครอบคลุมกบัเร่ืองที่ได้รับร้องเรียน

 - ประชมุแลกเปล่ียน (Offline/Online) การขบัเคล่ือนการบูรณาการความ
ร่วมมอื 4 กระทรวงเพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวยั

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อแลกเปล่ียนแนวทางและการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มปีระเด็นความร่วมมอื 4 กระทรวงเพื่อการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวยั

 - ประชมุพัฒนาชดุความรู้การดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็กปฐมวยั วตัถปุระสงค์ 
เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชดุความรู้การดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มชีดุความรู้การดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็กปฐมวยั

 - ประชมุพัฒนาแนวทางการเฝูาระวงัและการจดัการโรคฟันผุระยะแรกในเด็ก
ปฐมวยั

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบการเฝูาระวงัโรคฟันผุระยะแรกในเด็กที่มารับบริการคลินิกเด็กดี
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เกดิระบบเฝูาระวงัฟันผุในคลินิกเด็กดีและระบบการติดตามที่มปีระสิทธภิาพ

 - ประชมุพัฒนาชดุความรู้ทักษะการสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่น
เปล่ียนโลก”

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาส่ือความรู้ทักษะการสร้างต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มต้ีนแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”

 - ประชมุพัฒนารูปแบบและแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์การ
เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาวะเด็กปฐมวยั

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาและวางแนวทางการเฝูาระวงัด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการและสุขภาวะของ
เด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้แนวทางการเฝูาระวงัด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการและสุขภาวะของเด็กปฐมวยั
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ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

8,329,000    

โครงการส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ 4,537,000     
 845,400       

ที่พัก 6 67 1 750 301,500       
อาหารกลางวนั 6 67 2 400 321,600       
อาหารวา่ง 6 67 3 50 60,300         
Taxi 6 67 1 400 160,800       
วสัดุอปกรณ์ 1,200           
 2,522,400     

ที่พัก 12 100 1 750 900,000       
อาหารกลางวนั 12 100 2 400 960,000       
อาหารวา่ง 12 100 3 50 180,000       
Taxi 12 100 1 400 480,000       
วสัดุอปกรณ์ 2,400           

 1,169,200     

ที่พัก 4 80 2 750 480,000       
อาหารกลางวนั 4 80 4 400 512,000       
อาหารวา่ง 4 80 3 50 48,000         
Taxi 4 80 1 400 128,000       
วสัดุอปกรณ์ 1,200           

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในชว่ง 1,000 วนัแรกของ
ชวีติ

235,000       

 235,000       

ที่พัก 2 55 1 750 82,500         
อาหารกลางวนั 2 55 2 400 88,000         
อาหารวา่ง 2 55 3 50 16,500         
Taxi 2 55 1 400 44,000         
วสัดุอปกรณ์ 4,000           

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพัฒนา
อนามยัการเจริญพันธุแ์ห่งชาติฉบับที่ 2

วตัถปุระสงค์
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานการพัฒนาอนามยัการเจริญพันธุร์ะหวา่งภาคีเครือขา่ย
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มขีอ้มลู องค์ความรู้ใหม ่ที่น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

 - สัมมนาวชิาการแมแ่ละเด็ก เพื่อการเกดิและเติบโตอยา่งมคุีณภาพ วตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แกบุ่คลากรและภาคีเครือขา่ย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัเกี่ยวกบังานอนามยัแม่
และเด็ก 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
บุคลากรและภาคีเครือขา่ยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม หน่วยงานท้องถิ่นและภาคีเครือขา่ย 
น าแนวทาง/นโยบายไปด าเนินงานอยา่งมปีระสิทธภิาพ

 - เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ทีมทบทวนและวเิคราะห์สาเหตุการตายมารดาและ
ทารกปริก าเนิดระดับเขตบริการสุขภาพ (ศูนยเ์ฝูาระวงัการตายมารดา 12 แห่ง)

วตัถปุระสงค์  
เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวเิคราะห์สาเหตุการตายมารดาและทารกปริก าเนิดระดับเขต 
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มทีักษะ และประสบการณ์ในการทบทวนและวเิคราะห์สาเหตุการตาย
มารดาและทารกปริก าเนิด
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
มคีวามรู้ความสามารถ มทีักษะ และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
เกี่ยวกบัการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับใชอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ

 - พัฒนารูปแบบการเฝูาระวงัการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวยั ด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิัล

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝูาระวงัการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวยั ด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
รูปแบบการเฝูาระวงัการเจริญเติบโตของเด็กปฐมว ัด้วยเทคโนโลยดิีจทิัล
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โครงการขบัเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

1,766,200     

 775,200       

ที่พัก 6 60 1 750 270,000       

อาหารกลางวนั 6 60 2 400 288,000       

อาหารวา่ง 6 60 4 50 72,000         

Taxi 6 60 1 400 144,000       

วสัดุอปกรณ์ 1,200           

 388,000       

ที่พัก 6 30 1 750 135,000       
อาหารกลางวนั 6 30 2 400 144,000       
อาหารวา่ง 6 30 4 50 36,000         
Taxi 6 30 1 400 72,000         
วสัดุอปกรณ์ 1,000           
 603,000       

ที่พัก 4 70 1 750 210,000       

อาหารกลางวนั 4 70 2 400 224,000       

อาหารวา่ง 4 70 4 50 56,000         

Taxi 4 70 1 400 112,000       

วสัดุอปกรณ์ 1,000           

 - ถอดบทเรียนระบบเฝูาระวงัการละเมดิและการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติ
ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 
(ส่วนกลาง ,ระดับเขต,ระดับจงัหวดั)

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อถอดบทเรียนระบบเฝูาระวงัการละเมดิพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
น ามาปรับปรุงพัฒนาระบบเฝูาระวงัการละเมดิให้สอดคล้องกบัการขบัเคล่ือนงานให้มปีระสิทธภิาพ
และครอบคลุมและจดัท ารายงานเพื่อสรุปรายงานการประเมนิผลสัมฤทธิต์ามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจดัท าร่างกฎหมายและการประเมนิสัมฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ.2562

 - การพัฒนาแผนขบัเคล่ือนการบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2566-2570)

วตัถปุระสงค์  
เพื่อจดัท าแผนขบัเคล่ือนการบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารก
และเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานบังคับใชก้ฎหมายให้แกห่น่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวเกี่ยวขอ้งให้มี
ประสิทธภิาพและครอบคลุม

 - สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ส าหรับผู้ผลิต ผู้จ าหน่าย ผู้แทน
จ าหน่ายผู้ประกอบการ อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.)

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้ผู้ผลิต, ผู้จ าหน่าย, ผู้แทนจ าหน่าย,ผู้ประกอบการ ร้านค้า/ ออนไลน์ อสม. อบต. มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจ เร่ือง พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 
โดยไมก่ระท าผิดตามพรบ.ฯ  และอสม. อบต. ผู้ประกอบการ ร้านค้า สามารถรายงานเมื่อพบผู้กระท า
ผิดหรือละเมดิพระราชบัญญัติฯ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ผู้ผลิต, ผู้จ าหน่าย, ผู้แทน,ผู้ประกอบการ ร้านค้า/ ออนไลน์ อสม. อบต. มคีวามรู้ความเขา้ใจ  และไม่
พบการละเมดิการกระท าผิด
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โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย ุ2-6 ปี 1,790,800     
 279,500       

ที่พัก 2 65 1 750 97,500         

อาหารกลางวนั 2 65 2 400 104,000       

อาหารวา่ง 2 65 4 50 26,000         

Taxi 2 65 1 400 52,000         

 306,000       

ที่พัก 2 45 2 750 135,000       
อาหารกลางวนั 2 45 3 400 108,000       
อาหารวา่ง 2 45 6 50 27,000         
Taxi 2 45 1 400 36,000         

 688,000       

ที่พัก 4 80 1 750 240,000       
อาหารกลางวนั 4 80 2 400 256,000       
อาหารวา่ง 4 80 4 50 64,000         
Taxi 4 80 1 400 128,000       
 517,300       

ที่พัก 6 40 1 750 180,000       
อาหารกลางวนั 6 40 2 400 192,000       
อาหารวา่ง 6 40 4 50 48,000         
Taxi 6 40 1 400 96,000         
วสัดุอปกรณ์ 1,300           

 - จดัเวทีถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินการเพิ่มศักยภาพการ
เฝูาระวงัและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยัด้วย คู่มอื DSPM (เด็กกลุ่มปกติ) 
และ DAIM (เด็กกลุ่มเส่ียง) ส าหรับเครือขา่ยบุคลากรที่ดูแลเด็กปฐมวยัในพื้นที่

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสรุปการด าเนินงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลาการที่ดูแลเด็กปฐมวยัในพื้นที่

 - พัฒนาคู่มอืถาม-ตอบปัญหายอดฮิตการดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็ก วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาคู่มอืถาม-ตอบปัญหายอดฮิตการดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็ก และสร้างความรอบรู้ด้านการดูแล
สุขภาพหญิงต้ังครรภ ์หญิงหลังคลอด และเด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
(ร่าง)คู่มอืถาม-ตอบปัญหายอดฮิตการดูแลสุขภาพแมแ่ละเด็ก 

 - จดัเวทีถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาคีเครือขา่ยขบัเคล่ือนต้นแบบสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ภาคีเครือขา่ยขบัเคล่ือนต้นแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่น
เปล่ียนโลก”ในพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
 เกดิ Best Pratise สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั “เล่นเปล่ียนโลก”ในพื้นที่

 - ขบัเคล่ือนเครือขา่ยสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวยัต้นแบบด้านสุขภาพชอ่งปาก
ระดับเขต

วตัถปุระสงค์
เพื่อขยายจ านวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัต้นแบบด้านสร้างสุขภาพชอ่งปากในแต่ละเขตสุขภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มสีถานพัฒนาเด็กปฐมวยัจดักจิกรรมสร้างเสริมสุขภาพชอ่งปากเพิ่มมากขึ่น
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ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 8,220,000    
โครงการส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ 2,390,000     
 - รณรงค์การคัดกรองความเส่ียงหญิงต้ังครรภด้์วยตนเอง วตัถปุระสงค์

เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธ ์สร้างการรับรู้และสามารถน าไปปฏบิัติได้ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการคัดกรองความเส่ียงหญิงต้ังครรภด้์วยตนเอง 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
สร้างกระแสสังคมในการคัดกรองความเส่ียงหญิงต้ังครรภด้์วยตนเอง อยา่งต่อเนื่องและไปในทิศทาง
เดียวกนั

     1,000,000 

 - จดักจิกรรมสร้างกระแสปูองกนัการต้ังครรภก์อ่นวยัอนัควร วตัถปุระสงค์
ประชาสัมพันธส่ื์อมวลชนในการสร้างความรอบรู้ด้านอนามยัการเจริญพันธุ ์เพื่อส่งเสริมการเกดิและ
การเจริญเติบโตอยา่งมคุีณภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ภาครัฐและเอกชนมกีารจดักจิกรรมประชาสัมพันธก์ารส่งเสริมการเกดิและการเจริญเติบโตอยา่งมี
คุณภาพ ให้ประชาชนได้ทราบขอ้มลูด้วย

     1,390,000 

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในชว่ง 1,000 วนัแรกของ
ชวีติ

     2,000,000 

 - รณรงค์การกนิอาหารตามวยั เพื่อเด็กปฐมวยัเติบโตเต็มศักยภาพและ
พัฒนาการสมวยั

วตัถปุระสงค์
เพื่อส่ือสารประชาสัมพันธ ์สร้างกระแสสังคมให้เกดิการรับรู้และทักษะการจดัอาหารตามวยัส าหรับพ่อ
แม ่ผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวยั ที่ถกูต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปปฏบิัติได้จริง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
พ่อแม ่ผู้เล้ียงดูเด็กปฐมวยั บุคลากรสาธารณสุข เกดิความตระหนักและให้ความส าคัญกบัการบริโภค
อาหารตามวยัของเด็กปฐมวยั เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัมกีารเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ

     2,000,000 

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (1 คร้ัง x 500,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (1 คร้ัง x 500,000 บาท)

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (2 คร้ัง x 500,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (2 คร้ัง x 195,000 บาท)

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (4 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (4 คร้ัง x 250,000 บาท)
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โครงการขบัเคล่ือนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560

     1,800,000 

 - รณรงค์สร้างกระแสส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแมสั่ปดาห์นมแมโ่ลกและ
เดือนวนัแมแ่ห่งชาติ

วตัถปุระสงค์  
เพื่อให้บุคคลากรสาธารณสุข ประชาชนทั่วไป ตระหนัก เห็นความส าคัญ และประโยชน์ของการเล้ียง
ลูกด้วยนมแม่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ประชาชน มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ตระหนักเห็นความส าคัญการเล้ียงลูกด้วยนมแมเ่ป็นเร่ืองของ
กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอยา่งมคุีณภาพ จะชว่ยเอื้อโอกาสให้เด็ก
กลายเป็นผู้มบีุคลิกภาพที่ดีเป็นผู้มจีริยธรรม อดทน อดกล้ัน และเอื้อเฟื้อ เผ่ือแผ่ต่อผู้อื่น

     1,800,000 

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย ุ2-6 ปี      2,030,000 
 - สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวยั ระดับเขตพร้อมกนัทั่วประเทศ วตัถปุระสงค์

เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างความตระหนักให้พ่อแมผู้่ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งและสังคมในการ
เฝูาระวงั คัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
กลุ่มเปูาหมายได้เห็นถงึความส าคัญของการเฝูาระวงั คัดกรอง ส่งเสริม กระตุ้น ติดตามและส่งต่อ

       780,000 

 - มหกรรมสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวยัให้มั่นคง (DSPM) วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนา แลกเปล่ียนแนวทางการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวยัของเขตสุขภาพที่
 1-12 และกทม. และร่วมกนัขยายผลการด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (DSPM)
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
สถานการณ์การด าเนินงาน, รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้,ถอดบทเรียน Best Practice ด้านการส่งเสริม
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กปฐมวยั น าไปพัฒนาการด าเนินงานด้านเด็กปฐมวยั

     1,000,000 

 - มหกรรมส่งเสริมการเล่นอสิระและการเล่นที่ครอบครัวมส่ีวนร่วม วตัถปุระสงค์
เพื่อให้เกดิกระแสการเล่นในครอบครัวและชมุชนให้เห็นความส าคัญของการเล่น 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
 เกดิความร่วมมอืของชมุชน พ่อ แม ่ผู้ปกครอง และเครือขา่ยในการเล่น

       250,000 

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (4 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล (4 คร้ัง x 200,000 บาท)

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (13 คร้ัง x 60,000 
บาท)

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (2 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (2 คร้ัง x 125,000 บาท)

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (1 คร้ัง x 250,000 
บาท)
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วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 200,000      
โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการในชว่ง 1,000 วนัแรกของ
ชวีติ
ชดุวเิคราะห์สารอาหารวติามนิบี 1 และวติามนิบี 12 200,000       

จ านวน
หน่วย
นับ

ราคาตอ่
หน่วย

รวม

80        ชดุ 2,500      200,000       

วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา 5,191,800    
โครงการส่งเสริมการเกดิอยา่งมคุีณภาพ 2,371,800     
 - คู่มอืการใชง้าน Application Pinkbook 630,000        

รวม
630,000

 - คู่มอืการใชง้านโปรแกรม CE online 648,900        

รวม
648,900

วตัถปุระสงค์ 
  เพื่อวเิคราะห์สารอาหารวติามนิบี 1 และวติามนิบี 12 ในตัวอยา่งอาหารของหญิงต้ังครรภ ์หญิงให้
นมบุตร และเด็กปฐมวยั 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
  มขีอ้มลูประกอบการจดัท าแนวทางการส่งเสริมการกนิอาหารของหญิงต้ังครรภ ์หญิงให้นมบุตร และ
อาหารตามวยัของเด็กปฐมวยั

ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย ์

รายการ

1. ชดุอปุกรณ์ส าหรับทดสอบความช านาญ
ในการตรวจวเิคราะห์

เพื่อเป็นคู่มอืในการใชง้าน Application Pinkbook  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี  
100 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 4,200 เล่มๆ ละ 150 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และสสม. 13 แห่งๆละ 30 เล่ม เป็น 390 เล่ม 
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 50 เล่ม เป็น 3,800 เล่ม
 - ส่วนกลาง 10 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
4,200 150

เพื่อเป็นคู่มอืการใชง้านโปรแกรม CE online  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี  
100 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 4,326 เล่มๆ ละ 150 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และสสม. 13 แห่งๆละ 40 เล่ม เป็น 520 เล่ม 
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 50 เล่ม เป็น 3,800 เล่ม
 - ส่วนกลาง 6 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
4,326 150
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 - คู่มอืการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด 432,600        

รวม
432,600

  - แนวทางการด าเนินงานยติุการถา่ยทอดเชื้อเอชไอวแีละซิฟิลิสจากแมสู่่ลูก  309,600        

รวม
309,600

  - ชดุความรู้สุขภาพชอ่งปากส าหรับหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด 350,700        

รวม
350,700

โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอาย ุ2-6 ปี 2,820,000     
  - แนวทางคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวยั 220,000        

รวม
220,000

เพื่อเป็นคู่มอืการดูแลสุขภาพหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 
150 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 2,060 เล่มๆ ละ 210 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และสสม 13 แห่งๆละ 40 เล่ม เป็น 520 เล่ม
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 20 เล่ม เป็น 1,520 เล่ม
 - ส่วนกลาง 20 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
2,060 210

เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานยติุการถา่ยทอดเชื้อเอชไอวแีละซิฟิลิสจากแมสู่่ลูก  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี  
50 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 3,870 เล่มๆ ละ 80 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
- ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และ สสม. 13 แห่งๆละ 5 เล่ม เป็น 65เล่ม
- สสจ. 76 แห่งๆละ 50 เล่ม เป็น 3,800 เล่ม
- ส่วนกลาง  5 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
3,870 80

เพื่อให้บุคลากรและภาคีเครือขา่ยน าชดุความรู้สุขภาพชอ่งปากส าหรับหญิงต้ังครรภแ์ละหญิงหลังคลอด
ไปด าเนินงาน

 - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 
150 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 1,670 เล่มๆ ละ 210 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และสสม 13 แห่งๆละ 10 เล่ม เป็น 130 เล่ม
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 20 เล่ม เป็น 1,520 เล่ม
 - ส่วนกลาง 20 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
1,670 210

เพื่อเป็นแนวทางให้ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และ สสม. และหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับใชร้ณรงค์คัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวยั กบั พ่อ แม ่ผู้ปกครอง และ ผู้ดูแลเด็กปฐมวยั 

 - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี  
50 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 2,750 เล่มๆ ละ 80 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน 
 - ศูนยอ์นามยั 1-12 และสสม. 13 แห่งๆละ 30 เล่ม เป็น 390เล่ม 
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 30 เล่ม เป็น 2,280 เล่ม
 - ส่วนกลาง 80 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
2,750 80
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  - แนวทางการจดักจิกรรมโรงเรียนพ่อแม ่ด้านสุขภาพ 4D  (Development 
and play/ Diet/Dental/Disesse) ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัต่ ากวา่ 3 ปี

1,300,000     

รวม

1,300,000
  - แนวทางการจดักจิกรรมอบรมเล้ียงดูและจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้กบัเด็กต่ า
กวา่ 3 ปี ด้านสุขภาพ  4D (Development and play/ 
Diet/Dental/Disesse) ส าหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวยั

1,300,000     

รวม
1,300,000

โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชนกลุ่มวยัเรียน
วยัรุน่

6,953,200    

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 18,600        
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุแ์บบ
บูรณาการ

18,600         

 18,600         

เบี้ยเล้ียง 1 10 2 240            4,800 
ที่พัก 1 10 1 750            7,500 
Taxi 1 10 1 400            4,000 
วสัดุอปุกรณ์            2,300 

เพื่อให้ภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้งน าไปขบัเคล่ือนกจิกรรมโรงเรียนพ่อแมด้่านสุขภาพ 4D ในพื้นที่ และ
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัต่ ากวา่ 3 ปี

 หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 100
 หน้า จ านวน 8,666 เล่มๆละ 150 บาท  ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยั 1-12 และ สสม. 13 แห่งๆละ 80 เล่ม เป็น 1,040 เล่ม
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 100 เล่ม เป็น 7,600 เล่ม
 - ส่วนกลาง 26 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ

8,666 150
เพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัน าจดักจิกรรมการเรียนรู้ไให้กบัเด็กต่ ากวา่ 3 ปี ด้านสุขภาพ  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 

150 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 6,190 เล่มๆ ละ 210 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และสสม 13 แห่งๆละ 35 เล่ม เป็น 455 เล่ม
 - สสจ. 76 แห่งๆละ 75 เล่ม เป็น 5,700 เล่ม
 - ส่วนกลาง 35 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
6,190 210

 - ส่งเสริมการด าเนินงานการขบัเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติการปูองกนัและ
แกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ.2559 ในระดับพื้นที่

วตัถปุระสงค์  
เพื่อพัฒนาการขบัเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น 
พ.ศ.2559 ในระดับพื้นที่ สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจบุัน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานขบัเคล่ือนงานตามพระราชบัญญัติการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ.
2559 สอดรับกบัสถานการณ์ปัจจบุัน และบริบทในระดับพื้นที่ ให้มปีระสิทธภิาพและขบัเคล่ือนสู่
ความส าเร็จตามเปูาหมายในการลดการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น
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ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ     1,101,500 
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุแ์บบ
บูรณาการ

    1,101,500 

 - เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน และประเมนิรับรอง Youth 
Friendly Health Services: YFHS & Reproductive Health District : RHD

1,101,500     

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 2,019,600    
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ 250,000       
 - ประชมุสร้างความร่วมมอืภาคีเครือขา่ยในการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ
รองรับสถานการณ์ภยัคุกคามด้านสุขภาพ

165,900       

อาหารกลางวนั 12 40 2 100 96,000         

อาหารวา่ง 12 40 4 35 67,200         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,700           

 - ประชมุพัฒนากลไกระบบการจดัการสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ 84,100         
อาหารกลางวนั 4 60 2 100 48,000         
อาหารวา่ง 4 60 4 35 33,600         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,500           

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุแ์บบ
บูรณาการ

1,769,600     

1,105,800     

อาหารกลางวนั 13 250 2 100 650,000       

อาหารวา่ง 13 250 4 35 455,000       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 800             

663,800       

อาหารกลางวนั 13 150 2 100 390,000       

อาหารวา่ง 13 150 4 35 273,000       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 800             

เพื่อเยี่ยมประเมนิรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมติรส าหรับวยัรุ่นและเยาวชน ฉบับ พ.ศ. 2563 และอ าเภออนามยัการเจริญพันธุ ์(การด าเนินงานปูองกนัและ
แกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่นระดับอ าเภอ)

วตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างความร่วมมอืหน่วยงานภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานภาคีเครือขา่ยน าแนวทางความร่วมมอืขบัเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ

วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนากลไกระบบการจดัการสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีลไกการจดัการสุขภาพเด็กกลุ่มพิเศษที่มปีระสิทธภิาพ

 - ขบัเคล่ือนพระราชบัญญัติการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น 
พ.ศ.2559 โดยผ่านการด าเนินงานของคณะกรรมการระดับชาติ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภใ์นวยัรุ่น และผลักดันการด าเนินการตาม
ยทุธศาสตร์การปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการต้ังครรภร์ะดับชาติ พ.ศ.2560-2569 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการตามด าเนินงานปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภใ์นวยัรุ่นตามนโยบายและยทุธศาสตร์ฯ

 - ประชมุพัฒนางานวางแผนครอบครัว และอนามยัการเจริญพันธุร์ะดับ
นานาชาติ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อหารือแนวทางและขอ้สรุปจากการจดัประชมุวชิาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ (International
 Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ได้แนวทางและขอ้สรุปในการเตรียมการการจดัประชมุวชิาการวางแผนครอบครัวนานาชาติ 
(International Conference on Family Planning 2021 : ICFP 2021)
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ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

3,118,700    

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุแ์บบ
บูรณาการ

3,118,700     

 645,400       

ที่พัก 6 50 1 750 225,000       
อาหารกลางวนั 6 50 2 400 240,000       
อาหารวา่ง 6 50 4 50 60,000         
Taxi 6 50 1 400 120,000       
วสัดุอปกรณ์ 400             

 516,400       

ที่พัก 4 60 1 750 180,000       
อาหารกลางวนั 4 60 2 400 192,000       
อาหารวา่ง 4 60 4 50 48,000         
Taxi 4 60 1 400 96,000         
วสัดุอปกรณ์ 400             

 1,548,400     

ที่พัก 12 60 1 750 540,000       
อาหารกลางวนั 12 60 2 400 576,000       
อาหารวา่ง 12 60 4 50 144,000       
Taxi 12 60 1 400 288,000       
วสัดุอปกรณ์ 400             

 408,500       

ที่พัก 4 30 2 750 180,000       
อาหารกลางวนั 4 30 3 400 144,000       
อาหารวา่ง 4 30 6 50 36,000         
Taxi 4 30 1 400 48,000         
วสัดุอปกรณ์ 500             

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมสุขภาพ อนามยัการเจริญพันธุ์
 และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการปูองกนัและแกไ้ขปัญหาการ
ต้ังครรภใ์นวยัรุ่น พ.ศ.2559

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุ์
ในพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ภาคีเครือขา่ยได้รูปแบบเกดิกและแนวทางการด าเนินงานในพื้นที่

 - พัฒนาหลักสูตรอนามยัการเจริญพันธุส์ าหรับสถาบันอดุมศึกษาและแนว
ทางการจดับริการอนามยัการเจริญพันธุส์ าหรับสถานประกอบการ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเร่ืองอนามยัการเจริญพันธุส์ าหรับสถาบันอดุมศึกษา และได้แนว
ทางการส่งเสริมสนับสนุนการเขา้ถงึบริการฯ ส าหรับพนักงาน/เจา้หน้าที่ส าหรับสถานประกอบการ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีรอบหลักสูตรการเรียนการสอนเร่ืองอนามยัการเจริญพันธุ ์ส าหรับสถาบันอดุมศึกษา แลมแีนว
ทางการส่งเสริมสนับสนุนการเขา้ถงึบริการฯ 

 - พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุ์ วตัถปุระสงค์  
เพื่อพัฒนาระบบบริการยติุการต้ังครรภท์ี่ปลอดภยัด้วยยาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine 
modal)  และพัฒนาระบบติดตามประเมนิผลการด าเนินงานYFHS Application
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
วยัรุ่น สตรีวยัเจริญพันธุ ์สตรีที่ต้ังครรภไ์มพ่ร้อม สามารถเขา้ถงึบริการอนามยัเจริญพันธุ ์และมรีะบบ
ฐานขอ้มลูการประเมนิโรงพยาบาลตามมาตรฐานYFHS Application

 - พัฒนาเคร่ืองมอืการส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของวยัรุ่น วตัถปุระสงค์  
เพื่อพัฒนาเคร่ืองมอืการส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของวยัรุ่น 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มรีะบบฐานขอ้มลูความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมรูีปแบบการส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ของวยัรุ่นในระดับพื้นที่
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วสัดเุวชภณัฑ์ 694,800      

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพวยัรุ่นและอนามยัการเจริญพันธุแ์บบ
บูรณาการ

694,800       

694,800       

จ านวน
หน่วย
นับ

ราคาต่อ
หน่วย

รวม

240 ชดุ 1,932      463,680       
120 ชดุ 1,926      231,120       

โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชนกลุ่มวยัเรียน
วยัรุน่ ภายใตแ้ผนแม่บทเฉพาะกิจ

15,379,700  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 3,536,700    
โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 1,727,000    
 - ติดตามบทเรียนการพัฒนารูปแบบการจดัการสุขาภบิาลน่ า สุขอนามยั และ
ส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมสุีขภาพดีของเด็กวยัเรียนวยัรุ่น

726,000       

 - ประเมนิติดตามผลการใชร้ะบบขอ้มลูเฝูาระวงัภาวะสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น 1,001,000     

โครงการผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียน 1,809,700     
 - เยี่ยมเสริมพลังติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียน 1,296,000     

 - พัฒนาหลักสูตรผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียนตามแนววถิชีวีติใหม่ 513,700       

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 3,024,000    
โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 1,774,000     

1,534,800     

อาหารกลางวนั 12 250 3 100 900,000       

อาหารวา่ง 12 250 6 35 630,000       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 4,800           

 - เวชภณัฑ์เพื่อใชใ้นการฝึกปฏบิัติการอบรมให้บริการยาฝังคุมก าเนิด ส าหรับ
พยาบาล

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อใชส้นับสนุนให้ศูนยอ์นามยัส าหรับฝึกภาคปฏบิัติอบรมให้บริการฝังยาคุมก าเนิดแกว่ยัรุ่น/
ผู้รับบริการ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
บุคลากรทางการแพทยส์ามารถให้บริการได้อยา่งถกูต้อง และผู้รับบริการเขา้ถงึบริการตามสิทธิ

การจดัซ้ือเวชภณัฑ์ยาฝังคุมก าเนิด

รายการ

ยาฝังคุมก านิดชนิด 1 หลอด
ยาฝังคุมก านิดชนิด 2 หลอด

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยท้องถิ่น แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการต่อยอด ติดตาม บทเรียนการพัฒนารูปแบบการจดัการสุขาภบิาลน้ า สุขอนามยั และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดีของเด็กวยัเรียนวยัรุ่น

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยในการประเมนิติดตามการด าเนินงานการใชร้ะบบขอ้มลูเฝูาระวงัสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานผู้พิทักอ์นามยันักเรียน มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงาน

เพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ แกส่ถานศึกษา และชมุชน             ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียนนการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพแกส่ถานศึกษา ชมุชน ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

 - ขบัเคล่ือนความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่นตามแนววถิชีวีติใหมใ่นยคุ
ดิจทิัล

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสานพลังขบัเคล่ือนความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่นแบบบูรณาการตามแนววถิชีวีติใหมใ่น
ยคุดิจทิัล
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เด็กวยัเรียนวยัรุ่นความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบบูรณาการตามแนววถิชีวีติใหมใ่นยคุดิจทิัล
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239,200       

อาหารกลางวนั 6 115 2 100 138,000       

อาหารวา่ง 6 115 4 35 96,600         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 4,600           

โครงการผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียน 1,250,000     
206,000       

อาหารกลางวนั 6 100 2 100 120,000       

อาหารวา่ง 6 100 4 35 84,000         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,000           

1,044,000     

อาหารกลางวนั 12 170 3 100 612,000       

อาหารวา่ง 12 170 6 35 428,400       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 3,600           

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

7,319,000    

โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 6,499,000     
 1,428,000     

ที่พัก 6 70 2 750 630,000       
อาหารกลางวนั 6 70 3 400 504,000       
อาหารวา่ง 6 70 6 50 126,000       
Taxi 6 70 1 400 168,000       

 - เสริมสร้างความร่วมมอืภาคีเครือขา่ยท้องถิ่นในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยั
เรียนวยัรุ่นตามมาตรการการปูองกนัและเผชญิเหตุภยัคุกคามด้านสุขภาพ

วตัถปุระสงค์ 
สร้างความร่วมมอืกบัภาคีเครือขา่ยในระดับพื้นที่โดยความร่วมมอืจากสาธารณสุข องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศึกษาธกิาจงัหวดั และภาคีที่เกี่ยวขอ้งในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เด็กวยัเรียนวยัรุ่นในพื้นที่ได้รับการดูแล ส่งเสริมปูองกนัสุขภาพและได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การมสุีขภาพดีได้ด้วยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนตามบทบาทที่เกี่ยวขอ้ง

 - ขบัเคล่ือนการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของผู้พิทักษ์อนามยั
โรงเรียนในยคุดิจทิัล (ส่วนกลาง)

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายและสานพลังภาคีเครือขา่ยในการผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานผู้พิทักษ์
อนามยันักเรียน รวมทั้งการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั (ส่วนกลาง)
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
แผนการด าเนินงานการขบัเคล่ือนโครงการผู้พิทักษ์อนามยันักเรียน และแผนการด าเนินงานแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน

 - ขบัเคล่ือนการพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของผู้พิทักษ์อนามยั
โรงเรียนในยคุดิจทิัล (ส่วนภมูภิาค)

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนนโยบายและสานพลังภาคีเครือขา่ยในการผลักดันและสนับสนุนการด าเนินงานผู้พิทักษ์
อนามยันักเรียน รวมทั้งการวางแผนการด าเนินงานร่วมกนั (ส่วนภมูภิาค)
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
แผนการด าเนินงานการขบัเคล่ือนโครงการผู้พิทักษ์อนามยันักเรียน และแผนการด าเนินงานแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน

 - ยกระดับการพัฒนาคุณภาพงานบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรคเด็กวยั
เรียนแบบบูรณาการตามหลักประกนัสุขภาพ

วตัถปุระสงค์    
เพื่อพัฒนาการบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกนัโรค รวมทั้งระบบคัดกรองและส่งต่อเด็กที่มภีาวะเส่ียง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ  
มรีะบบบริการสุขภาพและการปูองกนัโรคที่ได้มาตรฐานและเด็กนักเรียนได้รับการคัดกรองสุขภาพ
อยา่งครอบคลุมในเด็กที่มภีาวะเส่ียงได้รับการส่งต่อที่เหมาะสม
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 774,000       
ที่พัก 6 60 1 750 270,000       
อาหารกลางวนั 6 60 2 400 288,000       
อาหารวา่ง 6 60 4 50 72,000         
Taxi 6 60 1 400 144,000       

 688,000       

ที่พัก 4 80 1 750 240,000       
อาหารกลางวนั 4 80 2 400 256,000       
อาหารวา่ง 4 80 4 50 64,000         
Taxi 4 80 1 400 128,000       

 1,088,000     
ที่พัก 4 80 2 750 480,000       
อาหารกลางวนั 4 80 3 400 384,000       
อาหารวา่ง 4 80 6 50 96,000         
Taxi 4 80 1 400 128,000       

 2,521,000     

ที่พัก 12 100 1 750 900,000       
อาหารกลางวนั 12 100 2 400 960,000       
อาหารวา่ง 12 100 3 50 180,000       
Taxi 12 100 1 400 480,000       
วสัดุอปกรณ์ 1,000           

โครงการผู้พิทักษ์อนามยัโรงเรียน 820,000       
 820,000       

ที่พัก 4 95 1 750 285,000       
อาหารกลางวนั 4 95 2 400 304,000       
อาหารวา่ง 4 95 4 50 76,000         
Taxi 4 95 1 400 152,000       
วสัดุอปกรณ์ 3,000           

 - จดัเวทีถอดบทเรียนคุณภาพงานอนามยัโรงเรียนตามแนววถิชีวีติใหม่ วตัถปุระสงค์  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มลูวชิาการ นวตักรรม ที่เกี่ยวขอ้งกบังานส่งเสริมสุขภาพวยัเรียนวยัรุ่น 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
 ผู้เขา้ร่วมได้รับองค์ความรู้ด้านวชิาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการขบัเคล่ือนงานวยัเรียนวยัรุ่น

 - เพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาคุณภาพการจดัการความรู้ วจิยั และนวตักรรม
วถิชีวีติใหมด้่านสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น

วตัถปุระสงค์  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการพัฒนาระบบกลไกและต่อยอดคุณภาพการเฝูาระวงัและก ากบั
ติดตามภาวะสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น ผ่าน Digital Platform
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
 ผู้เขา้ร่วมมคีวามรู้ความเขา้ใจและสามารถด าเนินงานการเฝูาระวงัและก ากบัติดตามภาวะสุขภาพเด็ก
วยัเรียนวยัรุ่น ผ่าน Digital Platform ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 - เวทีสร้างมลูค่านวตักรรมสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่นในยคุดิจทิัล วตัถปุระสงค์  
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มลูวชิาการ นวตักรรม ที่เกี่ยวขอ้งกบังานส่งเสริมสุขภาพวยัเรียนวยัรุ่น 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผู้เขา้ร่วมได้รับองค์ความรู้ด้านวชิาการและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการขบัเคล่ือนงานวยัเรียนวยัรุ่น

 - พัฒนาระบบกลไกและต่อยอดคุณภาพการเฝูาระวงัและก ากบัติดตามภาวะ
สุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น ผ่าน Digital Platform

วตัถปุระสงค์  
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในการพัฒนาระบบกลไกและต่อยอดคุณภาพการเฝูาระวงัและก ากบั
ติดตามภาวะสุขภาพเด็กวยัเรียนวยัรุ่น ผ่าน Digital Platform
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผู้เขา้ร่วมมคีวามรู้ความเขา้ใจและสามารถด าเนินงานการเฝูาระวงัและก ากบัติดตามภาวะสุขภาพเด็กวยั
เรียนวยัรุ่น ผ่าน Digital Platform ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 - สัมมนาวชิาการสร้างมลูค่านวตักรรมสุขภาพนักเรียนในทศวรรษที่ 21 วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมทีักษะด้านความคิด สร้างสรรนวตักรรมสุขภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ  
นักเรียนสามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาตามบริบทได้ และสร้างแรงบันดาลใจ แรงจงูใจให้เกดิ
ทักษะ มคีวามรู้ความสามารถ
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ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,500,000    
โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 1,500,000    
 - รณรงค์สร้างกระแสความรอบรู้ทักษะสุขภาพเด็กวยัเรียนและประชาชนใน
โอกาสส าคัญ เชน่ วนัไขโ่ลก วนัทันตสาธารณสุข  วนัเด็กแห่งชาติฯลฯ

วตัถปุระสงค์  
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ในการดูแลสุขภาพตนเองของเด็กวยัเรียนวยัรุ่นให้มคีวามรู้และมพีฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ รวมทั้ง ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งน าความรู้ที่ได้ไปดูแลเด็กวยัเรียนวยัรุ่น
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
เด็กวยัเรียนวยัรุ่นให้มคีวามรู้และมพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

     1,500,000 

โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชน
กลุ่มวยัท างาน

    3,519,900 

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 394,900      
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ        394,900 

177,300       

อาหารกลางวนั 13 40 2 100 104,000       

อาหารวา่ง 13 40 4 35 72,800         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 500             

102,000       
อาหารกลางวนั 6 50 2 100 60,000         
อาหารวา่ง 6 50 4 35 42,000         

54,400         

อาหารกลางวนั 4 40 2 100 32,000         
อาหารวา่ง 4 40 4 35 22,400         

61,200         
อาหารกลางวนั 4 45 2 100 36,000         
อาหารวา่ง 4 45 4 35 25,200         

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (4 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (4 คร้ัง x 125,000 บาท)

 - ขบัเคล่ือนภาคีและประชาสัมพันธน์โยบาย/มาตรการส่งเสริมการออกก าลัง
กายกฬีา และนันทนาการ

วตัถปุระสงค์ 
เพิ่อขบัเคล่ือนภาคี และประชาสัมพันธน์โยบาย/มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกายกฬีา และ
นันทนาการ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้ภาคี และการประชาสัมพันธน์โยบาย/มาตรการส่งเสริมการออกก าลังกายกฬีา และนันทนาการ

 - ขบัเคล่ือน Health Point วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนกาจดัท า Health Point
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
รูปแบบ Health Point

 - ประชมุคณะกรรมการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกจิกรรม
ทางกาย พ.ศ. 2561-2573

วตัถปุระสงค์ เพื่อติดตามและมอบนโยบายการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ นโยบายการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย

 - พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย วตัถปุระสงค์ เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานระบบสนับสนุนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 5 ระบบ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ ผลการด าเนินงานระบบสนับสนุนการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย 5 ระบบ
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ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 3,125,000    
โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3,125,000     
 - รณรงค์ส่งเสริมการออกก าลังกายกจิกรรมกา้วท้าใจ Season 4 ทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ

วตัถปุระสงค์
เพื่อขบัเคล่ือนการด าเนินงานรณรงค์ส่งเสริมการออกก าลังกายทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
ผ่านกจิกรรมกา้วท้าใจ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ครอบครัวไทย 10 ล้านครอบครัว  มคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพเร่ืองกจิกรรมทางกาย

     3,125,000 

โครงการเสริมสร้างความรอบรูว้ยัท างานสขุภาพดี     4,940,000 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 408,700      
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วยัท างานสุขภาพดีในสถานประกอบการ 408,700      

 408,700       

เบี้ยเล้ียง 5 50 2 240        120,000 
ที่พัก 5 50 1 750        187,500 
Taxi 5 50 1 400        100,000 
วสัดุอปุกรณ์            1,200 

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 350,000      
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วยัท างานสุขภาพดีในสถานประกอบการ 350,000      

350,000       

อาหารกลางวนั 12 85 2 100 204,000       

อาหารวา่ง 12 85 4 35 142,800       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 3,200           

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั  (4 คร้ัง x 500,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (4 คร้ัง x 281,200 บาท)

 - การวเิคราะห์ ศึกษา สถานการณ์ด้านสุขภาพคนวยัท างานในสถาน
ประกอบการ

วตัถปุระสงค์
เพื่อทราบสถานการณ์ด้านสุขภาพคนวยัท างานในสถานประกอบการและขยายการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีคนวยัท างานในสถานประกอบการสู่วถิยีั่งยนื
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
การสร้างกระแสสังคม และการสร้างความรอบรู้คนวยัท างานในสถานประกอบการ

 - ประชมุคณะท างาน เพื่อชี้แจงและวางแผนการด าเนินงานขบัเคล่ือนการ
เสริมสร้างความรอบรู้วยัท างานในสถานประกอบและการพัฒนาบริการส่งเสริม
สุขภาพเพื่อคนวยัท างานสุขภาพดี

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอ้มลูสุขภาพและเทคโนโลยใีห้เกดิความเชื่อมโยงกนัระหวา่งหน่วยงานที่เซ็น 
MOUและเชื่อมโยงกบักระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมให้มรีะบบระดับชั้นความปลอดภยัของ
ขอ้มลู
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มรีะบบฐานขอ้มลูสุขภาพที่ใชร่้วมกบัภาคีเครือขา่ยพัฒนาสุขภาพวยัท างาน
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ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

4,181,300    

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วยัท างานสุขภาพดีในสถานประกอบการ 4,181,300     
 2,014,500     

ที่พัก 6 100 2 750 900,000       

อาหารกลางวนั 6 100 3 400 720,000       

อาหารวา่ง 6 100 5 50 150,000       

Taxi 6 100 1 400 240,000       

วสัดุอปกรณ์ 4,500           

 1,432,500     

ที่พัก 6 70 2 750 630,000       
อาหารกลางวนั 6 70 3 400 504,000       
อาหารวา่ง 6 70 6 50 126,000       
Taxi 6 70 1 400 168,000       
วสัดุอปกรณ์ 4,500           
 734,300       

ที่พัก 4 85 1 750 255,000       
อาหารกลางวนั 4 85 2 400 272,000       
อาหารวา่ง 4 85 4 50 68,000         
Taxi 4 85 1 400 136,000       
วสัดุอปกรณ์ 3,300           

โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสง่เสริมสขุภาพประชาชน
กลุ่มผู้สงูอายุ

    5,882,900 

ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ       225,700 
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายุ 225,700      
 - ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาระบบ กลไกเพื่อการเขา้ถงึการคัดกรองความ
เส่ียงและบริการผสมผสาน

225,700       

 - สร้างนวตักรรมในสถานประกอบการ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความรอบรู้
วยัท างานในเพื่อเป็นผู้น าในสถานประกอบการในการส่งเสริมสุขภาพดีสู่วถิยีั่งยนื

วตัถปุระสงค์
เพื่อให้ประชากรวยัท างานรวมถงึประชาชนทั่วไปได้รับรู้ตระหนักและเขา้ใจถงึสภาวะสุขภาพของตนเอง
 และสามารถตัดสินใจเลือกใช ้10 Packagesในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว สังคมและส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการมสุีขภาพที่ดีและคุณภาพชวีติที่ดีอยา่งยั่งยนื
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ประชากรวยัท างานมสุีขภาพที่ดี มพีฤติกรรมที่เหมาะสม เอื้อต่อการประกอบอาชพี

 - พัฒนาชดุความรู้ 10 packages แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาทักษะสุขภาพ
โดยการสร้างความรอบรู้ส่งเสริมสุขภาพดีคนวยัท างานในสถานประกอบการ

วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาชดุความรู้ส าหรับวยัท างาน ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ประชากรวยัท างาน ส่งเสริมสุขภาพ และดูแลตนเองได้อยา่งเหมาะสม

 - พัฒนาสถานประกอบการต้นแบบของการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างสุขภาวะ
ดีสู่วถิยีั่งยนื (พื้นที่ ศอ.12 แห่ง)

วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาสถานประกอบการด้านส่งเสริมสุขภาพให้เป็นต้นแบบ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มสีถานประกอบการต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัส าคัญและร่วมหาแนวทาง/แกไ้ขปัญหา ในการท างาน ส่งผลให้ผู้สูงอายทุุกกลุ่ม และกลุ่มกอ่นวยัสูงอาย ุเขา้ถงึบริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
ส่งเสริม ปูองกนั รักษาฟื้นฟู เพื่อคงสภาพการใชง้านของอวยัวะในชอ่งปาก  ในประเด็นปัญหาส าคัญ
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ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 408,500      
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายุ 408,500      

245,300       

อาหารกลางวนั 12 60 2 100 144,000       
อาหารวา่ง 12 60 4 35 100,800       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 500             

163,200       

อาหารกลางวนั 6 80 2 100 96,000         
อาหารวา่ง 6 80 4 35 67,200         
ค่าวสัดุอปุกรณ์

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

4,248,700    

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายุ 4,248,700    
 410,200       

ที่พัก 2 60 2 750 180,000       

อาหารกลางวนั 2 60 3 400 144,000       

อาหารวา่ง 2 60 6 50 36,000         

Taxi 2 60 1 400 48,000         

วสัดุอปกรณ์ 2,200           

 519,200       

ที่พัก 6 40 1 750 180,000       
อาหารกลางวนั 6 40 2 400 192,000       
อาหารวา่ง 6 40 4 50 48,000         
Taxi 6 40 1 400 96,000         
วสัดุอปกรณ์ 3,200           

 - พัฒนาระบบเฝูาระวงัพฤติกรรมเส่ียง และส่ิงแวดล้อมในชมุชน วตัถปุระสงค์ 
 พัฒนาระบบเฝูาระวงัพฤติกรรมเส่ียงด้านทันตสุขภาพ และส่ิงแวดล้อมในชมุชน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึและใชข้อ้มลูเฝูาระวงั และขอ้มลูรายงานเพื่อการวางแผน 
ติดตามก ากบัการท างาน

 - ประชมุพัฒนาระบบฐานขอ้มลูการติดตาม ก ากบั และประเมนิผล วตัถปุระสงค์ 
 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูรายงาน การติดตาม ก ากบัและประเมนิผล
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภมูภิาคและผู้เกี่ยวขอ้งสามารถเขา้ถงึและใชข้อ้มลูรายงานเพื่อการวางแผน
 ติดตามก ากบัการท างาน

 - พัฒนารูปแบบการใชเ้คร่ืองมอืเพื่อประเมนิคัดกรองสุขภาพชอ่งปากตนเองใน
ครอบครัว ชมรม ชมุชน

วตัถปุระสงค์ 
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือขา่ยเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยการพัฒนารูปแบบ
 นวตักรรม เคร่ืองมอืในการประเมนิสุขภาพชอ่งปากในชมุชนเบื้องต้น
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
1. กลุ่มผู้สูงอาย/ุกอ่นวยัสูงอาย ุสามารถประเมนิสุขภาพชอ่งปากได้ด้วยตนเอง เพื่อการดูแลและ
ตัดสินใจเขา้รับบริการ  
2. กลุ่มกอ่นวยัสูงอาย ุมกีารดูแลสุขภาพชอ่งปากด้วยตนเอง  ผ่านกจิกรรม/นวตักรรม ในบริบทพื้นที่ 

 - พัฒนาเคร่ืองมอื/ส่ือ เพื่อการดูแลชอ่งปากตนเองส าหรับ อสม. แกนน า 
ผู้สูงอายุ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมอื/ส่ือการดูแลสุขภาพชอ่งปาก ส าหรับ อสม./แกนน าผู้สูงอาย ุ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้แลกเปล่ียนการใชเ้คร่ืองมอื/ส่ือ จาก อสม./แกนน าผู้สูงอาย ุเพื่อการพัฒนาให้เหมาะสมต่อการใช้
งานในบริบทพื้นที่ได้
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 1,218,600     

ที่พัก 13 50 1 750 487,500       
อาหารกลางวนั 13 40 2 400 416,000       
อาหารวา่ง 13 40 4 50 104,000       
Taxi 13 40 1 400 208,000       
วสัดุอปกรณ์ 3,100           
 516,000       

ที่พัก 6 40 1 750 180,000       
อาหารกลางวนั 6 40 2 400 192,000       
อาหารวา่ง 6 40 4 50 48,000         
Taxi 6 40 1 400 96,000         

 547,200       

ที่พัก 4 40 2 750 240,000       
อาหารกลางวนั 4 40 3 400 192,000       
อาหารวา่ง 4 40 6 50 48,000         
Taxi 4 40 1 400 64,000         
วสัดุอปกรณ์ 3,200           
 346,400       

ที่พัก 2 80 1 750 120,000       
อาหารกลางวนั 2 80 2 400 128,000       
อาหารวา่ง 2 80 4 50 32,000         
Taxi 2 80 1 400 64,000         
วสัดุอปกรณ์ 2,400           
 691,100       

ที่พัก 4 80 1 750 240,000       
อาหารกลางวนั 4 80 2 400 256,000       
อาหารวา่ง 4 80 4 50 64,000         
Taxi 4 80 1 400 128,000       
วสัดุอปกรณ์ 3,100           

 - พัฒนาชอ่งทางและรูปแบบของส่ือส าหรับการดูแลชอ่งปากผู้สูงอายทุี่มคีวาม
ต้องการเฉพาะโรค ส าหรับผู้ดูแลและผู้เกี่ยวขอ้ง

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาชอ่งทางและรูปแบบส่ือการดูแลสุขภาพชอ่งปากผู้ปุวยที่มคีวามต้องการพิเศษ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มชีอ่งทางและเพิ่มการเขา้ถงึส่ือ/ความรู้/ขา่วสาร ที่เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาพชอ่งปากผู้ปุวยที่มคีวาม
ต้องการพิเศษ ส าหรับ ผู้ดูแล ทั้งในภาคบริการ/ภาคประชาชน

 - พัฒนารูปแบบการใชเ้คร่ืองมอืเพื่อประเมนิสุขภาพชอ่งปากและการใช้
นวตักรรมในหน่วยบริการ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการใชเ้คร่ืองมอืในการประเมนิสุขภาพชอ่งปากและการใชน้วตักรรมในหน่วยบริการ  
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีารขบัเคล่ือนการประเมนิสุขภาพชอ่งปากในพื้นที่ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ เป็นทิศทางเดียวกนั

 - พัฒนาแนวทางการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพชอ่งปากผ่านระบบออนไลน,์ 
ทางไกล

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบ/แนวทางการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพชอ่งปาก ผ่านระบบออนไลน/์ทางไกล 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มรูีปแบบ/แนวทางเพื่อการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพชอ่งปาก ผ่านระบบออนไลน/์ทางไกล และ
สามารถใชใ้นพื้นที่ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

 - พัฒนารูปแบบการประเมนิผ่านเครือขา่ยประชาชน ขบัเคล่ือนการใช้
เทคโนโลยใีนการประเมนิสุขภาพชอ่งปากด้วยตนเอง ในพื้นที่

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนและขยายการใชเ้ทคโนโลยปีระเมนิสุขภาพชอ่งปากด้วยตนเอง ผ่านเครือขา่ยภาค
ประชาชนในพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีารขบัเคล่ือนการใชเ้ทคโนโลยปีระเมนิสุขภาพชอ่งปากด้วยตนเองในพื้นที่

 - จดัเวทีแลกเปล่ียนรียนรู้ทคโนโลย ีนวตักรรมบริการ ในการดูแลชอ่งปากใน
ผู้สูงอาย ุระดับประเทศ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อการแลกเปล่ียนเทคโนโลย ีนวตักรรมบริการ ในการดูแลชอ่งปากในผู้สูงอายุ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มบีทเรียนและผลงาน/นวตักรรมในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นต้นแบบการจดับริการ
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ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,000,000    
โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายุ 1,000,000    
 - รณรงค์สร้างกระแสสนับสนุนการประเมนิคัดกรอง และการดูแลชอ่งปากด้วย
ตนเอง

วตัถปุระสงค์
เพื่อ เผยแพร่พระมหากรุณาธคุิณ  และ รณรงค์สร้างกระแส ให้ผู้สูงอาย ุผู้ดูแล ครอบครัว ประชาชน 
ตระหนักเห็นความส าคัญการส่งเสริมสุขภาพชอ่งปากผู้สูงอายุ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผู้สูงอาย ุและประชาชน ได้รับขา่วสารเพื่อกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการดูแลชอ่งปากเพิ่มขึ้น

     1,000,000 

แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุภาวะที่ดี 22,174,600  
โครงการพัฒนาและบริการการสง่เสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม
ที่เหมาะสมกับประชาชนในพ้ืนที่โครงการพระราชด าริและ
โครการเฉลมิพระเกียรติ

13,486,000  

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 294,800      
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 294,800      

         33,000 

เบี้ยเล้ียง 1 20 2 240            9,600 
ที่พัก 1 20 1 750          15,000 
Taxi 1 20 1 400            8,000 
วสัดุอปุกรณ์              400 

       261,800 

เบี้ยเล้ียง 4 40 2 240          76,800 
ที่พัก 4 40 1 750        120,000 
Taxi 4 40 1 400          64,000 
วสัดุอปุกรณ์            1,000 

ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ     2,743,900 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะการด ารงชวีติ สู่ศตวรรษที่ 21 
"เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ" ในพื้นที่โครการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนฯ

      205,200 

 - เยี่ยมเสริมพลังความรู้ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้างครอบครัวรอบรู้
 ในการ“เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ” พร้อมติดตามการจดัการสอนด้านสุขภาพ
แบบ Project Approach “เล้ียงลูกตามค าสอนพ่อ”

205,200       

ส่วนกลาง
1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (2 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (2 คร้ัง x 250,000 บาท)

 - ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ า วตัถปุระสงค์
เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ า
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เป็นการเฝูาระวงัด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าให้กบัเจา้หน้าที่และผู้ต้องขงัที่อยู่ในเรือนจ า

 - สนับสนุนการด าเนินงานให้ความรู้/พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่สาธารณสุขและ
เจา้หน้าที่เรือนจ า

วตัถปุระสงค์
เพื่อเยี่ยมเสริมพลังและติดตามผลการด าเนินงานการส่งเสริมการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เป็นการส่งเสริมให้เจา้หน้าที่ในเรือนจ ามศัีกยภาพในการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม

เพื่อติดตามและเพิ่มประสิทธภิาพในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้างครอบครัวรอบรู้ในการเล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร 
(กพด.) ฯ

500,000       

 - ก ากบัติดตามประเมนิผลการด าเนินงาน 500,000       

โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ฟููาพัฒนาฯ 300,000       
 - การติดตามประเมนิผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชวีติเด็กและ
ประชาชนในพื้นที่ภฟููาพัฒนา

       300,000 

โครงการควบคุมโรคและปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีน        203,000 
 - ติดตามการด าเนินงานการควบคุมและปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีน 203,000       
โครงการควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจาง 300,000       
 - ติดตามและประเมนิผลโครงการควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจาง เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร อนัเนื่องมาจากพระราชด าริในเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

100,000       

 - ประเมนิพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กและกรดดฟลิกในหญิงวยัเจริญพันธุใ์น
สถานประกอบการ

100,000       

 - นิเทศการด าเนินงานโครงการสาวไทยแกม้แดง 50,000         
 - ติดตามและประเมนิประสิทธภิาพการเด็กปฐมวยัได้รับวติามนิยาน้ าเสริมธาตุ
เหล็ก

50,000         

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเต้านม 98,700         
 - ติดตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเต้านม 98,700         

โครงการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิม
พระเกยีรติ

1,137,000     

 - ติดตามสนับสนุนการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ า ตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปา
ด่ืมได้ กรมอนามยั พ.ศ. 2563

647,400       

 - ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าบริโภค
ของโรงเรียน กพด.เพื่อปิดชอ่งวา่ง (Gap)  และเติมเต็มส่วนที่โรงเรียนต้องการ
การสนับสนุน

489,600       

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามยัและอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เปูาหมายในถิ่นทุรกนัดาร

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชวีติประชาชนในพื้นที่ภฟููาพัฒนา
ท าให้เด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ฟููาพัฒนาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและสภาวะอนามยัแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ เสริมสร้างให้มคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ อนัจะส่งผลให้มี
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

เพื่อประเมนิผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชวีติเด็กและประชาชนในพื้นที่ภฟููาพัฒนา

เพื่อประเมนิประสิทธภิาพโครงการควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจางในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กและกรดโฟลิกในหญิงวยัเจริญพันธุใ์นสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคธาตุเหล็กและกรดด
ฟลิกในหญิงวยัเจริญพันธใืนสถานประกอบการ
เพื่อนิเทศ ติดตาม ก ากบั การด าเนินงานโครงการสาวไทยแกม้แดง
เพื่อประเมนิประสิทธภิาพการเสริมวติามนิสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ในเด็กวยัเรียน

เพื่อติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานระดับประเทศและเขตเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข รวมถงึการแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานและการหาแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาและขบัเคล่ือนการด าเนินงานต่อไป

เพื่อสนับสนุนการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคในโรงเรียน และปรับปรุงน้ าบริโภคให้มคุีณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้

เพื่อติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ าบริโภคในโรงเรียน กพด. และส่งเสริมให้โรงเรียน กพด. บริโภคน้ าที่มคุีณภาพ
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ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 2,671,200    
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะการด ารงชวีติ สู่ศตวรรษที่ 21 
"เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ" ในพื้นที่โครการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนฯ

      486,100 

300,500       

อาหารกลางวนั 9 65 3 100 175,500       
อาหารวา่ง 9 65 6 35 122,850       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,150           

185,600       

อาหารกลางวนั 9 30 4 100 108,000       
อาหารวา่ง 9 30 8 35 75,600         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,000           

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร 
(กพด.) ฯ

1,000,000     

510,400       

อาหารกลางวนั 6 250 2 100 300,000       

อาหารวา่ง 6 250 4 35 210,000       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 400             

489,600       

อาหารกลางวนั 8 180 2 100 288,000       

อาหารวา่ง 8 180 4 35 201,600       

ค่าวสัดุอปุกรณ์

 - พัฒนาเคร่ืองมอืเกบ็ขอ้มลู วตัถปุระสงค์
เพื่อระดมความคิด ในการจดัท าเคร่ืองมอืประเมนิผล และเพิ่มพูนความรู้ หลักและแนวทางการ
ประเมนิผลโครงการฯ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ                                        
เคร่ืองมอื แนวทางการประเมนิผลโครงการฯ

 - ชี้แจงการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามและเชงิคุณภาพด้วยวธิ ีFocus group วตัถปุระสงค์ 
เพื่อชี้แจงการเกบ็ขอ้มลูภาคสนามและเชงิคุณภาพด้วยวธิ ีFocus group
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
การศึกษาประสิทธผิลของการส่งเสริมสุขภาพเด็กและสร้างครอบครัวรอบรู้ ในการ“เล้ียงดูลูกตามค า
สอนพ่อ”ครอบครัวแบบองค์รวม“เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ”

 - ยกระดับการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดารแบบบูรณา
การกรณีสถานการณ์ภยัคุกคามด้านสุขภาพ.

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อจดัท าแนวทางการบูรณาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร และเตรียมแผน
รองรับสถานการณ์ภยัคุกคามด้านสุขภาพ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
สร้างการมส่ีวนร่วมในการพัฒนางานอยา่งเขม้แขง็และต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ภยัคุกคามด้าน
สุขภาพ

 - เสริมสร้างความร่วมมอืกบัเครือขา่ยชมุชนในการให้บริการอนามยัแมแ่ละเด็ก
และการส่งต่อการเจบ็ปุวยในถิ่นทุรกนัดารห่างไกลเขา้ถงึยากมาก

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อร่วมจดัท าแนวทางต่อยอดการพัฒนาด้านสุขภาพในการให้บริการอนามยัแมแ่ละเด็กและการส่งต่อ
การเจบ็ปุวยในถิ่นทุรกนัดารห่างไกลเขา้ถงึยากตามบริบทของพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
พื้นที่ห่างไกลมาก ได้รับการพัฒนาอยา่งมคุีณภาพ บุคลากรในพื้นที่มคีวามรู้และทักษะการปฏบิัติอยา่ง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ฟููาพัฒนาฯ 300,000       

300,000       

อาหารกลางวนั 10 88 2 100 176,000       

อาหารวา่ง 10 88 4 35 123,200       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 800             

โครงการควบคุมโรคและปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีน        186,600 
47,200         

อาหารกลางวนั 6 50 1 100 30,000         
อาหารวา่ง 6 40 2 35 16,800         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 400             

54,400         

อาหารกลางวนั 4 40 2 100 32,000         

อาหารวา่ง 4 40 4 35 22,400         

23,800         

อาหารกลางวนั 4 35 1 100 14,000         
อาหารวา่ง 4 35 2 35 9,800           

61,200         

อาหารกลางวนั 6 60 1 100 36,000         
อาหารวา่ง 6 60 2 35 25,200         

 - ขบัเคล่ือนยกระดับการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนและอนามยั
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ภฟููาพัฒนาบูรณาการเครือขา่ยชมุชน

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชวีติประชาชนในพื้นที่ภฟููาพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ฟููาพัฒนาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและสภาวะอนามยัแวดล้อม
ให้เอื้อต่อสุขภาพ เสริมสร้างให้มคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ อนัจะส่งผลให้มพีฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

 - ก าหนดแนวทางการด าเนินงานควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อก าหนดแนวทางควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้แนวทางการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน

 - ผลักดันนโยบายสู่การปฏบิัติ  ส่ือสารสาธารณะ และผลักดันนโยบายสาธารณะ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อผลักดันนโยบายสู่การปฏบิัติ และเพิ่มชอ่งทางส่ือสารสาธารณะ และผลักดันนโยบายสาธารณะ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนน าไปปฏบิัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม

 - ทบทวนการด าเนินงานเสริมไอโอดีนในเกลือและผลิตภณัฑ์ต่างๆ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อร่วมทบทวนการเสริมโอโอดีนในเกลือและผลิตภณัฑ์ต่างๆ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ประชาชนได้บริโภคเกลือเสริมไอโอดีน ชว่ยปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีน

 - พัมนาระบบเฝูาระวงั และติดตามการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเส่ียง วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเฝูาระวงัการขาดสารไอโอดีนในกลุ่มเส่ียง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
กลุ่มเส่ียงได้รับการดูแลและเฝูาระวงัโรคขาดสารไอโอดีน
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โครงการควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจาง 200,000       
103,400       

อาหารกลางวนั 12 50 1 100 60,000         
อาหารวา่ง 12 50 2 35 42,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,400           

96,600         

อาหารกลางวนั 4 70 2 100 56,000         
อาหารวา่ง 4 70 4 35 39,200         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,400           

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเต้านม 176,800       
70,800         

อาหารกลางวนั 13 30 1 100 39,000         
อาหารวา่ง 13 30 2 35 27,300         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 4,500           

106,000       

อาหารกลางวนั 6 50 2 100 60,000         
อาหารวา่ง 6 50 4 35 42,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 4,000           

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 321,700      
66,300         

อาหารกลางวนั 13 30 1 100 39,000         

อาหารวา่ง 13 30 2 35 27,300         

133,000       

อาหารกลางวนั 13 30 2 100 78,000         
อาหารวา่ง 13 30 4 35 54,600         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 400             

 - ชี้แจงแนวทางพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานโครงการสาวไทยแกม้แดงสู่
กลุ่มเปูาหมายหญิงวยัเจริญพันธุใ์นสถานประกอบการ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขยายกลุ่มเปูาหมายหญิงวยัเจริญพันธุเ์ขา้ร่วมโครงการสาวไทยแกม้แดงในสถานประกอบการ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
พัฒนาและขยายผลการด าเนินงานโครงการสาวไทยแกม้แดง

 - ประชมุคณะท างานก าหนดแนวทางควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ส าหรับเด็ก และชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อก าหนดแนวทางควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ส าหรับเด็ก
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ได้แนวทางการส่งเสริมการตลาดอาหารและเคร่ืองด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ส าหรับเด็ก

 - ประชมุคณะท างานเพื่อวางแผนและพัฒนาการคัดกรองมะเร็งเต้านมระดับเขต วตัถปุระสงค์
เพื่อบูรณาการด าเนินงานในพื้นที่ในการดูแลและเฝูาระวงัสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมให้ครบวงจรทั้ง 
ส่งเสริม ปูองกนั ดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
พื้นที่ด าเนินการได้อยา่งถกูต้อง น าไปสู่การส่งเสริมปูองกนัโรคในสตรี

 - พัฒนาศักยภาพครู อาจารย ์และแกนน านักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อ
สร้างความรอบรู้การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม

วตัถปุระสงค์
เพื่อถา่ยทอดรูปแบบการสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม ่พ้นภยัมะเร็งเต้านมและทักษะการตรวจเต้า
นมตนเองให้ครู อาจารย ์และแกนน านักศึกษา
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
สตรีไทยรอบรู้และเฝูาระวงัมะเร็งเต้านมด้วยตนเองในเบื้องต้นได้

 - จดัท าแบบติดตามการสนับสนุนชดุท าความสะอาดครัวมาตรฐาน ส่ือการ
เรียนรู้ และผลการเฝูาระวงัด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ า

วตัถปุระสงค์
เพื่อจดัท าแบบติดตามการสนับสนุนชดุท าความสะอาดครัวมาตรฐาน ส่ือการเรียนรู้ และผลการเฝูา
ระวงัด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ า
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เจา้หน้าที่และผู้ต้องขงัได้รับการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม

 - ศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติงานโครงการฯ
 ในเรือนจ า

วตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ฯ ในปัจจบุัน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
น าขอ้มลูสถานการณ์มาวางแผนส่งเสริมความรอบรู้เจา้หน้าที่ในเรือนจ า
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61,200         

อาหารกลางวนั 6 60 1 100 36,000         

อาหารวา่ง 6 60 2 35 25,200         

61,200         
อาหารกลางวนั 6 60 1 100 36,000         
อาหารวา่ง 6 60 2 35 25,200         

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

2,144,500    

โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะการด ารงชวีติ สู่ศตวรรษที่ 21 
"เล้ียงดูลูกตามค าสอนพ่อ" ในพื้นที่โครการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่
ชายแดนฯ

      221,700 

 221,700       

ที่พัก 1 65 2 750 97,500         
อาหารกลางวนั 1 65 3 400 78,000         
อาหารวา่ง 1 65 6 50 19,500         
Taxi 1 65 1 400 26,000         
วสัดุอปกรณ์ 700             

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร 
(กพด.) ฯ

1,500,000     

 776,300       

ที่พัก 6 60 1 750 270,000       
อาหารกลางวนั 6 60 2 400 288,000       
อาหารวา่ง 6 60 4 50 72,000         
Taxi 6 60 1 400 144,000       
วสัดุอปกรณ์ 2,300           

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูระบบเฝูาระวงัทันตสุขภาพในเรือนจ าระดับเขตสุขภาพ วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการเฝูาระวงัทันตสุขภาพในเรือนจ าแต่ละพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ส่งเสริมให้เจา้หน้าที่และผู้ต้องขงัสามารถดูแลสุขภาพชอ่งปากตนเองได้อยา่งถกูต้อง

 - ขยายเครือขา่ยระบบบริการสุขภาพชอ่งปากในเรือนจ า วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาและวางระบบบริการสุขภาพชอ่งปากในเรือนจ าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ส่งเสริมให้เจา้หน้าที่และผู้ต้องขงัเขา้ถงึบริการสุขภาพชอ่งปากอยา่งทั่วถงึ

 - พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ครอบครัว และการจดัการอนามยั
ส่ิงแวดล้อม

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ครอบครัว และการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ยกระดับการพัฒนาเด็กและครอบครัว การจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม ในชมุชน

 - ถอดบทเรียนรูปแบบการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร

วตัถปุระสงค์
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามยั นักเรียนของโรงเรียนทุกสังกดั
แต่ละภาค
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ครูและบุคลากรสาธารณสุขได้แนวปฏบิัติและนวตักรรมสุขภาพในพื้นที่ทุรกนัดาร ซ่ึงจะเป็นต้นแบบ
ขยายผลและพัฒนาต่อยอดการด าเนินงานให้มคุีณภาพมากยิ่งขึ้น
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 723,700       

ที่พัก 4 84 1 750 252,000       
อาหารกลางวนั 4 84 2 400 268,800       
อาหารวา่ง 4 84 4 50 67,200         
Taxi 4 84 1 400 134,400       
วสัดุอปกรณ์ 1,300           

โครงการพัฒนาสุขภาพเด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ฟููาพัฒนาฯ 300,000       

 300,000       

ที่พัก 2 70 1 750 105,000       
อาหารกลางวนั 2 70 2 400 112,000       
อาหารวา่ง 2 70 3 50 21,000         
Taxi 2 70 1 400 56,000         
วสัดุอปกรณ์ 6,000           

โครงการควบคุมโรคและปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีน          50,300 
 50,300         

อาหารกลางวนั 1 55 1 400 22,000         
อาหารวา่ง 1 55 1 50 2,750           
Taxi 1 55 1 400 22,000         
วสัดุอปกรณ์ 3,550           

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเต้านม 72,500         
 72,500         

อาหารกลางวนั 2 40 1 400 32,000         
อาหารวา่ง 2 40 1 50 4,000           
Taxi 2 40 1 400 32,000         
วสัดุอปกรณ์ 4,500           

 - พัฒนาระบบการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมและคุณภาพน้ าบริโภคในพื้นที
เปูาหมาย

วตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการพัฒนาและสร้างระบบการจดัการคุณภาพน้ าบริโภคในถิ่นทุรกนัดารตาม
บริบทพื้นที่ ตามแนวพระราชด าริ ภายใต้การมส่ีวนร่วมของท้องถิ่น 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
นักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกนัดาร มนี้ าบริโภคอยา่งเพียงพอตลอดทั้งปี และมนี้ าด่ืมสะอาด
ปลอดภยัได้มาตรฐานคุณภาพน้ าบริโภค

 - เสริมสร้างสมรรถนะด้านทักษะการแกไ้ขภาวะทุพโภชนาการและคอพอกใน
นักเรียนในพื้นที่ภฟููาพัฒนา

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธภิาพภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชวีติประชาชนในพื้นที่ภฟููาพัฒนา
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เด็กและประชาชนในพื้นที่ศูนยภ์ฟููาพัฒนาได้รับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและสภาวะอนามยัแวดล้อม
ให้เอื้อต่อสุขภาพ เสริมสร้างให้มคีวามรอบรู้ด้านสุขภาพ อนัจะส่งผลให้มพีฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 

 - พัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกบัการ ใชเ้กลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภณัฑ์
ปรุงรสเค็มเสริมไอโอดีนในร้านอาหาร  โรงอาหาร รถเขน็ แผงลอย ฟฺูดทรัค และ
โฮมเมด

วตัถปุระสงค์  
เพื่อเสริมสร้างความรรอบรู้ผู้ประกอบการในการใชเ้กลือบริโภคเสริมไอโอดีนปรุงอาหาร
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ผู้ประกอบการปรุงอาหารที่ปลอดภยัสู่ผู้บริโภค

 - พัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้สตรีไทยรุ่นใหม ่พ้นภยัมะเร็งเต้านมและ
การถา่ยทอดองค์ความรู้และทักษะการตรวจเต้านมตนเองให้แกนน านักศึกษาใน
สถานศึกษา

วตัถปุระสงค์  
เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการด าเนินงานการสร้างทักษะการตรวจเต้านมตนเองและการคัดกรอง
มะเร็งเต้านม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
สตรีอาย ุ20 ปี ขึ้นไปในสถานศึกษาน าร่องมทีักษะการตรวจเต้านมและมพีฤติกรรมการตรวจเต้านม
ตนเองอยา่งถกูต้องและสม่ าเสมอ
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ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 4,399,800    
โครงการควบคุมโรคและปูองกนัโรคขาดสารไอโอดีน      2,649,800 
 - รณรงค์วนัไอโอดีนแห่งชาติและจดันิทรรศการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
แห่งชาติ

วตัถปุระสงค์
เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจและเฝูาระวงัส่งเสริมสุขภาพตนเองได้
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ลดโรคขาดสารไอโอดีน

     2,649,800 

โครงการควบคุมและปูองกนัภาวะโลหิตจาง 200,000       
 - รณรงค์ลดภาวะโลหิตจางในหญิงวยัเจริญพันธุ์ วตัถปุระสงค์

หญิงวยัเจริญพันธุม์คีวามตระหนักและให้ความส าคัญเร่ืองภาวะโลหิตจาง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ลดภาวะโลหิตจางในหญิงวยัเจริญพันธุ์

       200,000 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเต้านม 1,400,000     
 - รณรงค์สตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม เนื่องในวนัมะเร็งเต้านมโลกและเพื่อ
เป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่

วตัถปุระสงค์  
1.เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความรอบรู้ให้สตรีไทยเขา้ใจถงึโรคมะเร็งเต้านมและการดูแลปูองกนั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ  
สตรีไทยตระหนักและใส่ใจการตรวจเจา้นมด้วยตนเอง และเฝูาระวงัเบื้องต้นด้วยตนเองได้

     1,400,000 

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 150,000      
 - รณรงค์ชดุท าความสะอาดครัวมาตรฐาน วตัถปุระสงค์  

เพื่อสร้างความรอบรู้ให้กบัผู้ปฏบิัติงานด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ า
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ผู้ปฏบิัติงานสามารถปฏบิัติงานด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ าได้

       150,000 

วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,231,800    
โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 138,500      

         97,500 

จ านวน
หน่วย
นับ

ราคาตอ่
หน่วย

รวม

150 ชดุ         650          97,500 

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (6 คร้ัง x 300,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (6 คร้ัง x 255,000 บาท)

1. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (1 คร้ัง x 200,000 บาท)

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (4 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (4 คร้ัง x 100,000 บาท)

1. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (1 คร้ัง x 150,000 บาท)

 - ชดุอปุกรณ์วทิยาศาสตร์ในการเฝูาระวงัด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อใชใ้นการเฝูาระวงั/ทดสอบความสะอาดของส้วมในเรือนจ า ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย ์

รายการ

   - ชดุตรวจความสะอาดส้วม
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41,000         

จ านวน
หน่วย
นับ

ราคาตอ่
หน่วย

รวม

        20 ชดุ       1,300 26,000         

    1,000 ขวด           15 15,000         

โครงการพัฒนาอนามยัส่ิงแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชด าริและโครงการเฉลิม
พระเกยีรติ

1,093,300     

     1,093,300 

จ านวน
หน่วย
นับ

ราคาตอ่
หน่วย

รวม

      662 กล่อง         750        496,500 

      662 ชดุ         350        231,700 
      670 กระปุก         250        167,500 

      152 ชดุ       1,300        197,600 
โครงการเสริมสร้างความรอบรูด้า้นสขุภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดลอ้มแก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

3,130,000    

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 205,000      
โครงการพัฒนาขดีความสามารถและความรอบรู้ของชมุชนใน
การปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

205,000      

         54,500 

เบี้ยเล้ียง 2 16 2 240          15,360 
ที่พัก 2 16 1 750          24,000 
Taxi 2 16 1 400          12,800 
วสัดุอปุกรณ์            2,340 

 - วสัดุวทิยาศาสตร์เพื่อใชส้ าหรับการเฝูาระวงัด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าใน
เรือนจ าเปูาหมาย

เพื่อใชใ้นการเฝูาระวงัด้านสุขาภบิาลอาหารและน้ าในเรือนจ า ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย ์

รายการ

ชดุตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในอาหาร (อ 13)

ชดุทดสอบภาคสนามโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(อ.13)

 - ชดุตรวจสอบระบบสุขาภบิาลอาหาร และคุณภาพน้ าบริโภคภาคสนาม วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้ครูของโรงเรียน กพด. สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ าบริโภคและอาหารอยา่งง่ายได้ด้วยตนเอง 
ทราบสถานะคุณภาพน้ า และสามารถแกไ้ข หากพบการปนเปื้อนเชื้อ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
คุณภาพน้ าบริโภคและอาหารในโรงเรียน กพด. สะอาด ได้มาตรฐาน

ค่าใช้จา่ยในการจดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย ์

รายการ

1.1 ชดุตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในน้ าภาคสนาม (อ 11)

1.2 ชดุตรวจปริมาณคลอรีนอสิระคงเหลือ
1.3 คลอรีนเมด็ เพื่อการฆา่เชื้อโรคในน้ า
บริโภค

1.4 ชดุตรวจการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม

 - ทดลองน าระบบเฝูาระวงัและส่ือสารเตือนภยัไปใชใ้นชมุชน วตัถปุระสงค์ 
เพื่อน าระบบเฝูาระวงัและส่ือสารเตือนภยัที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชใ้นชมุชน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ชมุชนมรีะบบเฝูาระวงัและส่ือสารเตือนภยัในพื้นที่เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
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       150,500 

เบี้ยเล้ียง 6 15 2 240          43,200 
ที่พัก 6 15 1 750          67,500 
Taxi 6 15 1 400          36,000 
วสัดุอปุกรณ์            3,800 

ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ       675,000 
โครงการพัฒนาขดีความสามารถและความรอบรู้ของชมุชนใน
การปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

195,000       

 - ติดตามการด าเนินงานของชมุชนแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปผลการด าเนินงาน 195,000       

โครงการพัฒนาและขบัเคล่ือนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 480,000       
 - ประเมนิผลความรอบรู้ด้านสุขภาพ 480,000       

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 125,000      
โครงการพัฒนาขดีความสามารถและความรอบรู้ของชมุชนใน
การปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

105,000       

83,100         

อาหารกลางวนั 12 40 1 100 48,000         

อาหารวา่ง 12 40 2 35 33,600         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,500           

21,900         

อาหารกลางวนั 3 40 1 100 12,000         

อาหารวา่ง 3 40 2 35 8,400           

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,500           

โครงการพัฒนาและขบัเคล่ือนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 20,000         
20,000         

อาหารกลางวนั 3 35 1 100 10,500         

อาหารวา่ง 3 35 2 35 7,350           

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,150           

 - ส ารวจสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มวยัในการจดั
มาตรฐานอนามยัส่ิงแวดล้อมรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อลงพื้นที่เกบ็ขอ้มลูด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม สัมภาษณ์เชงิลึกกบัประชาชน และส ารวจสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามกลุ่มวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ขอ้มลูด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในการจดัมาตรฐานอนามยัส่ิงแวดล้อมจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศของประชาชนทุกกลุ่มวยั

เพื่อติดตามการด าเนินงานของชมุชน ให้ทราบความกา้วหน้า ปัญหาอปุสรรค และความต้องการสนับสนุน เพื่อให้การด าเนินงานชมุชนต้นแบบบรรลุตามเปูาหมาย และชมุชนได้รับการ
สนับสนุนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศที่มปีระสิทธภิาพและยั่งยนื

เพื่อประเมนิผลความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน และเป็นสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน ส าหรับใชป้ระโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนต่อไป

 - ขบัเคล่ือนและติดตามประเมนิผลแผนการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2564 – 2573

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนและติดตามประเมนิผลแผนการปรับตัวฯ รวมทั้งรับฟังปัญหาอปุสรรค และขอ้เสนอแนะ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผลการด าเนินงานแผนปรับตัวฯ

 - สรุปรายงานผลการด าเนินงานและจดัท าขอ้เสนอแนะต่อการขบัเคล่ือน
แผนปฏบิัติการการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศด้านสาธารณสุข
ส าหรับปีต่อไป

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสรุปและจดัท ารายงานผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะต่อการขบัเคล่ือนแผนปฏบิัติการการ
ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศด้านสาธารณสุขส าหรับปีต่อไป
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะต่อการขบัเคล่ือนแผนปฏบิัติการการปรับตัวฯ

 - จดัท าส่ือความรู้ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพส าหรับกลุ่มประชาชนกลุ่ม
เส่ียงและกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธุช์ายขอบชาติพันธุช์ายขอบกลุ่มเส่ียง กลุ่ม
เปราะบาง

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อออกแบบส่ือความรู้ส าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียง กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธุช์ายขอบ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
กลุ่มเปูาหมายเขา้ถงึส่ือความรู้ที่เขา้ใจได้ง่าย
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ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

2,005,000    

โครงการพัฒนาขดีความสามารถและความรอบรู้ของชมุชนใน
การปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

1,855,000     

 736,000       

ที่พัก 4 85 1 750 255,000       

อาหารกลางวนั 4 85 2 400 272,000       

อาหารวา่ง 4 85 4 50 68,000         

Taxi 4 85 1 400 136,000       

วสัดุอปกรณ์ 5,000           

 340,200       

อาหารกลางวนั 6 40 2 400 192,000       

อาหารวา่ง 6 40 4 50 48,000         

Taxi 6 40 1 400 96,000         

วสัดุอปกรณ์ 4,200           

 778,800       

ที่พัก 6 60 1 750 270,000       

อาหารกลางวนั 6 60 2 400 288,000       

อาหารวา่ง 6 60 4 50 72,000         

Taxi 6 60 1 400 144,000       

วสัดุอปกรณ์ 4,800           

 - พัฒนาศักยภาพชมุชนให้มคีวามรอบรู้ ความตระหนัก ด้านผลกระทบต่อ
สุขภาพและการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าชมุชน , แกนน า อสม. และผู้น าชมุชน ให้มทีักษะ ความรอบรู้ ด้าน
ผลกระทบต่อสุขภาพและการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศที่เหมาะสมส าหรับแต่ละ
ชมุชน น าไปต่อยอดในการพัฒนาชมุชนต้นแบบได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
กลุ่มเปูาหมายมคีวามเขา้ใจ มทีักษะความรู้ด้านการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศที่เขา้
กบับริบทของพื้นที่ และน าไปพัฒนานวตักรรม หรือชมุชนต้นแบบได้อยา่งเหมาะสม

 - จดัท าแผนการปรับตัวระดับชมุชน ให้เกดิการชว่ยเหลือดูแลสุขภาพร่วมกนั 
ส่งเสริมให้ชมุชนมนีวตักรรม เพื่อเฝูาระวงัผลกระทบต่อสุขภาพ และปรับตัวจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศระดับชมุชน

วตัถปุระสงค์
เพื่อจดัท าแผนการปรับตัวระดับชมุชนด้านการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศอยา่งมี
ส่วนร่วม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ชมุต้นแบบทั้ง 12 แห่ง มแีผนการปรับตัวระดับชมุชนด้านการปรับตัวจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ พร้อมส าหรับการขบัเคล่ือนในระดับชมุชน

 - พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที่สาธารณสุขด้านการปรับตัวด้านสุขภาพจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ ประเมนิผลหลักสูตรการปรับตัวฯ และพัฒนา
หลักสูตรรองรับในระบบออนไลน์

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้เจา้หน้าที่สาธารณสุขได้มคีวามรู้ความเขา้ใจ มทีักษะในด้านการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศได้2.เพื่อให้ขอ้เสนอต่อหลักสูตรการปรับตัวฯ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใน
ระบบออนไลน์ที่เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
เจา้หน้าที่สาธารณสุขได้มคีวามรู้ความเขา้ใจ มทีักษะในด้านการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ และมหีลักสูตรการปรับตัวฯ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรใน
ระบบออนไลน์ที่เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ
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โครงการพัฒนาและขบัเคล่ือนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 150,000       
 150,000       

ที่พัก 2 35 1 750 52,500         
อาหารกลางวนั 2 35 2 400 56,000         
อาหารวา่ง 2 35 3 50 10,500         
Taxi 2 35 1 400 28,000         
วสัดุอปกรณ์ 3,000           

วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา 120,000      
โครงการพัฒนาขดีความสามารถและความรอบรู้ของชมุชนใน
การปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

120,000       

120,000        

รวม
120,000

โครงการสง่เสริมการจดัการอนามัยสิ่งแวดลอ้มเพ่ือสขุภาพ 5,558,600    
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 701,700      

โครงการบูรณาการภาคีเครือขา่ยจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี 485,200      
       327,000 

เบี้ยเล้ียง 6 33 2 240          95,040 
ที่พัก 6 33 1 750        148,500 
Taxi 6 33 1 400          79,200 
วสัดุอปุกรณ์            4,260 

       158,200 

เบี้ยเล้ียง 3 32 2 240          46,080 
ที่พัก 3 32 1 750          72,000 
Taxi 3 32 1 400          38,400 
วสัดุอปุกรณ์            1,720 

พัฒนาการเขา้ถงึขอ้มลูองค์ความรู้ ความเขา้ใจ และปรับพฤติกรรมด้วย
เทคโนโลยแีละส่ือสมยัใหม่

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสร้างการเขา้ถงึขอ้มลูองค์ความรู้ ความเขา้ใจ และปรับพฤติกรรมประชาชนด้วยเทคโนโลยแีละส่ือ
สมยัใหม่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ชอ่งทางการส่ือสารเพื่อให้ประชาชนเขา้ถงึขอ้มลูองค์ความรู้ เขา้ใจ และปรับพฤติกรรม

  - คู่มอืการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศในระดับ
เจา้หน้าที่สาธารณสุข พร้อมเคร่ืองมอืส าคัญต่อการเผยแพร่องค์ความรู้สู่
ประชาชน

เพื่อเป็นแนวทางส าหรับสนับสนุนเจา้หน้าที่สาธารณสุขให้มเีคร่ืองมอืในการด าเนินงานการปรับตัว ฯ 
และเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน 

 - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี  
50 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 1,500 เล่มๆ ละ 80 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน 
 - ศูนยอ์นามยั 1-12, สสม. 13 แห่งๆละ 25 เล่ม เป็น 325 เล่ม 
- สสจ. 76 แห่งๆ ละ 15 เล่ม เป็นจ านวน 1,140 เล่ม
 - ส่วนกลาง 35 เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
1,500 80

 - ก ากบั ประเมนิรับรองมาตรฐานการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมระดับพื้นที่ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อก ากบั ติดตาม และสนับสุนการขบัคล่ือนงานอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ภาคเครือขา่ยในระดับพื้นที่มอีงค์ความรู้ในการพัฒนาการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐานจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม

 - รวบรวมขอ้มลูบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม วตัถปุระสงค์ 
ลงพื้นที่รวบรวมขอ้มลูบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ประชาชน และภาคีเครือขา่ยมคีวามรอบรู้เกี่ยวกบัแนวทางการบริหารจดัการงานด้านอนามยั
ส่ิงแวดล้อมที่ได้จากบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม
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โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน

       216,500 

       163,500 

เบี้ยเล้ียง 4 25 2 240          48,000 
ที่พัก 4 25 1 750          75,000 
Taxi 4 25 1 400          40,000 
วสัดุอปุกรณ์              500 

         53,000 

เบี้ยเล้ียง 2 10 3 240          14,400 
ที่พัก 2 10 2 750          30,000 
Taxi 2 10 1 400            8,000 
วสัดุอปุกรณ์              600 

ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ       460,500 
โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน

       170,500 

 - ติดตามการด าเนินงานพัฒนาชมุชนต้นแบบการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมให้
เอื้อต่อการมสุีขภาพดี

170,500       

โครงการลดและปูองกนัปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิ
พิเศษ

290,000       

 - ติดตามให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการด าเนินงานและการจดัท ารายงานการ
คาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ 5 จงัหวดั

153,800       

 - ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
นโยบายสาธารณะด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม

136,200       

 - ประสานงานและติดตามการด าเนินงานลดปัจจยัเส่ียงในอนามยัส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
เจา้หน้าที่สาธารณสุขส่วนกลาง และเจา้หน้าที่ในพื้นที่และภาคีเครือขา่ย ใน 4 ต าบล จ.สงขลาได้
แผนการด าเนินงานร่วมกนั

 - ส ารวจสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และพฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อมของ
ประชาชนทุกกลุ่มวยั

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อลงพื้นที่เกบ็ขอ้มลูด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม สัมภาษณ์เชงิลึกกบัประชาชน และส ารวจสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนตามกลุ่มวยั
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
สถานการณ์พฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อม และแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม
ของประชาชน ในพื้นที4่ ต าบลในจ.สงขลา

เพื่อทราบปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน และส่งเสริมมชีมุชนต้นแบบการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการมสุีขภาพดีส าหรับประชาชนในพื้นที่

เพื่อติดตามและแลกเปล่ียนผลการด าเนินงานการประเมนิและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่ SEZ ส่งผลให้จงัหวดัมสีถานการณ์ไปคาดกราณ์ผลกระทบต่อสุขภาพที่จะเกดิขึ้น
ในอนาคตได้

เพื่อติดตามการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือนโยบายสาธารณะด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมให้ท้องถิ่นมแีผนพัฒนาท้องถิ่นหรือนโยบายสาธารณะด้านอนามยัไปใชจ้งัหวดัใน
พื้นที่ SEZ
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ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 366,700      
โครงการบูรณาการภาคีเครือขา่ยจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี 141,800      

10,600         

อาหารกลางวนั 2 30 1 100 6,000           

อาหารวา่ง 2 30 2 35 4,200           

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 400             

68,900         

อาหารกลางวนั 4 50 2 100 40,000         
อาหารวา่ง 4 50 4 35 28,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 900             

62,300         

อาหารกลางวนั 6 30 2 100 36,000         

อาหารวา่ง 6 30 4 35 25,200         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,100           

โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน

         43,900 

43,900         

อาหารกลางวนั 4 30 2 100 24,000         
อาหารวา่ง 4 30 4 35 16,800         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 3,100           

โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคใต้

181,000       

55,300         

อาหารกลางวนั 4 40 2 100 32,000         
อาหารวา่ง 4 40 4 35 22,400         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 900             

 - บูรณาการภาคีเครือขา่ยเพื่อประเมนิกลไกการด าเนินงานด้านอนามยั
ส่ิงแวดล้อมเชงินโยบาย

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อบูรณาการความร่วมมอืภาคีเครือขา่ยในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมเชงิ
นโยบาย
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีารปรับปรุงนโยบายการขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมส าหรับการด าเนินงานด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อมให้มคีวามครอบคลุมและขบัเคล่ือนงานได้มปีระสิทธภิาพมากขึ้น

 - ประชมุคณะท างานเตรียมการด าเนินงานวนัอนามยัส่ิงแวดล้อมไทย วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการจดังานวนัอนามยัส่ิงแวดล้อมไทย 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มกีรอบแนวทางในกาการจดังานวนัอนามยัส่ิงแวดล้อมไทย

 - แลกเปล่ียนเรียนรู้การจดัการความรู้ (KM) วตัถปุระสงค์ 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัการความรู้เร่ืองการขบัเคล่ือนงานอนามยัส่ิงแวดล้อมร่วมกบัภาคี
เครือขา่ยทุกระดับ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
เกดิองค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่ใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคล่ือนงานอนามยัส่ิงแวดล้อมส าหรับภาคีเครือขา่ยทุก
ระดับ

 - ประชมุคณะท างานพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่อยา่ง
ยั่งยนื ในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

วตัถปุระสงค์  
เพื่อติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานและแลกเปล่ียนปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ชมุชนต้นแบบการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการมสุีขภาพดีส าหรับประชาชนในพื้นที่

 - ชี้แจงการด าเนินงานด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นที่ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อวางแผนการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ความร่วมมอืของทุกหน่วยงานและภาคิเครือขา่ยในพื้นที่ตามแผนการด าเนินงานในพื้นที่จงัหวดัระนอง
 และจงัหวดัชมุพร
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125,700       

อาหารกลางวนั 6 60 2 100 72,000         
อาหารวา่ง 6 60 4 35 50,400         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 3,300           

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

2,833,700    

โครงการบูรณาการภาคีเครือขา่ยจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี 1,141,000     
 238,000       

ที่พัก 1 70 2 750 105,000       
อาหารกลางวนั 1 70 3 400 84,000         
อาหารวา่ง 1 70 6 50 21,000         
Taxi 1 70 1 400 28,000         
วสัดุอปกรณ์
 903,000       

ที่พัก 6 70 1 750 315,000       
อาหารกลางวนั 6 70 2 400 336,000       
อาหารวา่ง 6 70 4 50 84,000         
Taxi 6 70 1 400 168,000       
วสัดุอปกรณ์

โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน

       534,700 

 217,000       

ที่พัก 2 50 1 750 75,000         
อาหารกลางวนั 2 50 2 400 80,000         
อาหารวา่ง 2 50 4 50 20,000         
Taxi 2 50 1 400 40,000         
วสัดุอปกรณ์ 2,000           

 - ประชมุคณะท างานพัฒนาต้นแบบอปท.น่าอยู่อยา่งยั่งยนื วตัถปุระสงค์  
เพื่อติดตามความกา้วหน้าการด าเนินงานและแลกเปล่ียนปัญหาอปุสรรค ขอ้เสนอแนะ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ    
พื้นที่มต้ีนแบบอปท.ที่น่าอยู่

 - ขบัเคล่ือนงานอนามยัส่ิงแวดล้อมร่วมกบัภาคีเครือขา่ยระดับพื้นที่ วตัถปุระสงค์ 
เพื่อขบัเคล่ือนงานอนามยัส่ิงแวดล้อมร่วมกบัภาคีเครือขา่ยระดับพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ภาคีเครือขา่ยทุกระดับมส่ีวนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทาง มาตรการในการพัฒนาอนามยั
ส่ิงแวดล้อม

 - จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้วนัอนามยัส่ิงแวดล้อมไทย ปี 2565 วตัถปุระสงค์ 
เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม  
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ผู้เขา้ร่วมประชมุได้รับความรู้ มแีนวทางที่ดีในการชบัเคล่ือนงานอนามยัส่ิงแวดล้อม

 - แลกเปลียนเรียนรู้พื้นที่อปท.ต้นแบบที่มกีารจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมที่ดี วตัถปุระสงค์ 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้อปท.และเจา้หน้าที่ในการขบัเคลือนงานอปท.เพื่อการการจดัการด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ชมุชนต้นแบบการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการมสุีขภาพดีส าหรับประชาชนในพื้นที่
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 317,700       

ที่พัก 1 150 1 750 112,500       
อาหารกลางวนั 1 150 2 400 120,000       
อาหารวา่ง 1 150 3 50 22,500         
Taxi 1 150 1 400 60,000         
วสัดุอปกรณ์ 2,700           

โครงการลดและปูองกนัปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิ
พิเศษ

963,000       

 646,000       

ที่พัก 5 60 1 750 225,000       
อาหารกลางวนั 5 60 2 400 240,000       
อาหารวา่ง 5 60 4 50 60,000         
Taxi 5 60 1 400 120,000       
วสัดุอปกรณ์ 1,000           
 272,000       

ที่พัก 2 40 2 750 120,000       
อาหารกลางวนั 2 40 3 400 96,000         
อาหารวา่ง 2 40 6 50 24,000         
Taxi 2 40 1 400 32,000         
 45,000         

อาหารกลางวนั 1 50 1 400 20,000         

อาหารวา่ง 1 50 2 50 5,000           

Taxi 1 50 1 400 20,000         

 - จดัท าชดุความรู้การปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษส่ิงแวดล้อมและ
การจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมในคร้วเรือน

วตัถปุระสงค์ 
ได้ชดุความรู้การปูองกนัผลกะทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิงแวดล้อมและการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม
ในคร้วเรือน 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ประชาชนเกดิความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักของชมุชนในการปูองกนัผลกะทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิงแวดล้อมและการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมใน        คร้วเรือน

 - แลกเปล่ียนและถอดบทเรียนการด าเนินงานประเมนิคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพ

วตัถปุระสงค์
เพื่อแลกเปล่ียนผลการด าเนินงาน และปัญหาอปุสรรคร่วมทั้งวธิกีารแกไ้ขผัญหาการด าเนินงาน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดงานประเมนิคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ

 - จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือนโยบายสาธารณะด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมใน
ระดับท้องถิ่น

วตัถปุระสงค์
เพื่อระดมสมองนักวชิาการและผู้ที่รับผิดชอบงานด้าน อนามยัส่ิงแวดล้อมในการทบทวนนโยบายที่ผ่าน
เพื่อการจดัการปัญหาด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
แนวทางการด าเนินงานเพื่อก าหนดนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น

 - พัฒนารูปแบบการจดักจิกรรมในโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามยั
ส่ิงแวดล้อม เพื่อปูองกนัและลดปัจจยัเส่ียงต่อสุขภาพ ส าหรับอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

วตัถปุระสงค์
เพื่อทบทวนสถานการณ์ความรอบรู้ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ที่เกี่ยวขอ้ง และพัฒนารูปแบบ
การจดักจิกรรมในโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อปูองกนัและลดปัจจยัเส่ียงต่อ
สุขภาพสุขภาพส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
รูปแบบการจดักจิกรรมในโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม เพื่อปูองกนัและลดปัจจยั
เส่ียงต่อสุขภาพสุขภาพส าหรับอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
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โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคใต้

195,000       

 86,600         

ที่พัก 1 40 1 750 30,000         
อาหารกลางวนั 1 40 2 400 32,000         
อาหารวา่ง 1 40 4 50 8,000           
Taxi 1 40 1 400 16,000         
วสัดุอปกรณ์ 600             
 108,400       

ที่พัก 1 50 1 750 37,500         
อาหารกลางวนั 1 50 2 400 40,000         
อาหารวา่ง 1 50 4 50 10,000         
Taxi 1 50 1 400 20,000         
วสัดุอปกรณ์ 900             

ค่าใช้จา่ยในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,025,000    
โครงการบูรณาการภาคีเครือขา่ยจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อสุขภาวะที่ดี 1,025,000     
 - รณรงค์เพื่อส่ือสารสาธารณะงานด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม วนัส้วมโลก 
วนัล้างมอืโลก วนัอนามยัส่ิงแวดล้อมไทย

วตัถปุระสงค์
ส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อม  
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
การส่ือสารเพื่อส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อมให้แกภ่าคีเครือขา่ยและประชาชน

     1,025,000 

วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา 171,000      
โครงการจดัการปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน

       171,000 

  - รายงานการเฝูาระวงัอนามยัส่ิงแวดล้อมและคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
ในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

63,000         

รวม
63,000

 - จดัท าแผนและพัฒนาขอ้เสนอในการพัฒนาเมอืงน่าอยู่อยา่งยั่งยนื วตัถปุระสงค์ 
เพื่อน าขอ้เสนอมาตรการไปพัฒนาเป็นแผนการขบัเคล่ือนอปท.ต้นแบบระยะต่อไป
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ   เกดิอปท.ต้นแบบน่าอยู่

 - จดัท าเคร่ืองมอืส ารวจพฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อม วตัถปุระสงค์ 
เพื่อได้เคร่ืองมอืการส ารวจพฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อม
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมพฤติกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับการพัฒนา และสถานการณ์
พฤติกรรมสุขภาพ

1. ค่าเชา่สถานที่ บูธแต่งกาย และสาธารณูปโภค 1 วนั (3 คร้ัง x 250,000 
บาท)
2. ค่าจดักจิกรรมการเรียนรู้ การประกาศเกยีรติคุณ ทั้งส่ืออเิล็กทรอนิค 
นิทรรศการส่ือบุคคล  (3 คร้ัง x 91,600 บาท)

เพื่อรายงานสถานการณ์เฝูาระวงัด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม และใชข้อ้มลูคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ
ไปปรับใชใ้นการด าเนินงานในพื้นที่

 - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 
100 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 420 เล่มๆ ละ 150 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - สสจ. 10 แห่งๆ ละ 30 เล่ม เป็นจ านวน 300 เล่ม
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-2, 5-6, 8, 10, 12 ศูนย์ๆ ละ 15 เล่ม เป็น
 จ านวน 105 เล่ม 
 - ส่วนกลาง  15  เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
420 150
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  - คู่มอืเจา้หน้าที่สาธารณสุขในการเฝูาระวงัปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

108,000        

รวม
108,000

 แผนงานยทุธศาสตร์จดัการมลพิษและสิ่งแวดลอ้ม 4,767,900    
โครงการบริหารจดัการมูลฝอยและสง่เสริมอนามัยสิ่งแวดลอ้มในสถาน
บริการทางสาธารณสขุ

4,767,900    

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 1,329,100    
โครงการส่งเสริมการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อเมอืงสุขภาพดี 929,700      

       473,900 

เบี้ยเล้ียง 12 15 3 240        129,600 
ที่พัก 12 15 2 750        270,000 
Taxi 12 15 1 400          72,000 
วสัดุอปุกรณ์            2,300 

         80,700 

เบี้ยเล้ียง 6 5 3 240          21,600 
ที่พัก 6 5 2 750          45,000 
Taxi 6 5 1 400          12,000 
วสัดุอปุกรณ์            2,100 

       106,600 

เบี้ยเล้ียง 4 10 3 240          28,800 
ที่พัก 4 10 2 750          60,000 
Taxi 4 10 1 400          16,000 
วสัดุอปุกรณ์            1,800 

เพื่อเป็นคู่มอืปฏบิัติงานการเฝูาระวงัปัจจยัเส่ียงด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่  - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 
100 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 720 เล่มๆ ละ 150 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - สสจ. 10 แห่งๆ ละ 50 เล่ม เป็นจ านวน 500 เล่ม
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-2, 5-6, 8, 10, 12 ศูนย์ๆ ละ 30 เล่ม เป็น
 จ านวน 210 เล่ม 
 - ส่วนกลาง  10  เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
720 150

 - พัฒนาต้นแบบและเยี่ยมเสริมพลังจงัหวดับริหารจดัการมลูฝอยติดเชื้อใน
สถานบริการสาธารณสุข

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง ตรวจแนะน า และเปล่ียนเรียนรู้ระบบการจดัการมลูฝอยติดเชื้อในสถาน
บริการสาธารณสุข
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
สถานบริการสาธารณสุขสามารถจดัการมลูฝอยติดเชื้อได้อยา่งถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ

 - ส ารวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูการปนเปื้อนสารเคมใีนส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียง
 หรือพื้นที่เฉพาะ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อรวบรวมขอ้มลูการปนเปื้อนสารเคมใีนส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียง หรือพื้นที่เฉพาะและพัฒนาขอ้เสนอ
เชงินโยบายในการจดัการปัญหาในพื้นที่
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มขีอ้เสนอเชงินโยบายในการจดัการปัญหาารปนเปื้อนสารเคมใีนส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียงในพื้นที่หรือ
พื้นที่เฉพาะ

 - ส ารวจ จดัท าขอ้มลูสถานการณ์ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย วตัถปุระสงค์ 
เพื่อจดัท าสถานการณ์ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
มสีถานการณ์ปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตรายส าหรับใชเ้ป็นขอ้มลูในการแกไ้ขปัญหาาร
ลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย
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       159,100 

เบี้ยเล้ียง 4 15 3 240          43,200 
ที่พัก 4 15 2 750          90,000 
Taxi 4 15 1 400          24,000 
วสัดุอปุกรณ์            1,900 

       109,400 

เบี้ยเล้ียง 2 15 4 240          28,800 
ที่พัก 2 15 3 750          67,500 
Taxi 2 15 1 400          12,000 
วสัดุอปุกรณ์            1,100 

โครงการเฝูาระวงัและปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 399,400      
       108,600 

เบี้ยเล้ียง 1 40 3 240          28,800 
ที่พัก 1 40 2 750          60,000 
Taxi 1 40 1 400          16,000 
วสัดุอปุกรณ์            3,800 

       159,500 

เบี้ยเล้ียง 1 60 3 240          43,200 
ที่พัก 1 60 2 750          90,000 
Taxi 1 60 1 400          24,000 
วสัดุอปุกรณ์            2,300 

       131,300 

เบี้ยเล้ียง 4 20 2 240          38,400 

ที่พัก 4 20 1 750          60,000 

Taxi 4 20 1 400          32,000 

วสัดุอปุกรณ์              900 

 - ส่งเสริมการใชร้ะบบฐานขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานพื้นที่ต้นแบบในการทดลองใชร้ะบบฐานขอ้มลูปัญหาเหตุ
ร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
เจา้หน้าที่ศูนยอ์นามยั สสจ. และอปท. มคีวามรู้ความเขา้ใจ และสามารถใชง้านระบบฐานขอ้มลูปัญหา
เหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพได้

 - ตรวจแนะน า ติดตาม และสนับสนุนการบังคับใชก้ฎหมายวา่ด้วยการ
สาธารณสุขในการจดัการมลูฝอย

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อลงพื้นที่ตรวจแนะน า ติดตามประเมนิผล และสนับสนุนการบังคับใชก้ฎหมายวา่ด้วยการ
สาธารณสุขในการจดัการมลูฝอย
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
เจา้หน้าที่สาธารณสุข อปท. สถานบริการสาธารณสุข และสถานที่รับท าการก าจดัมลูฝอยปฏบิัติตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุขในการจดัการมลูฝอย

 - ส ารวจขอ้มลูสถานประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข วตัถปุระสงค์ 
ลงพื้นที่ส ารวจขอ้มลูสถานประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เป็นแหล่ง
 ก าเนิดมลพิษทางอากาศ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ขอ้มลูสถานประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ
ทางอากาศในพื้นที่

 - พัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามยั(Air Quality 
HealthIndex,AQHI)

วตัถปุระสงค์ 
รวบรวม วเิคราะห์ขอ้มลูด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขที่เกดิจากมลพิษทางอากาศ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
พื้นที่มสีถานการณ์ขอ้มลูด้านสุขภาพที่เกดิจากมลพิษทางอากาศ

 - สร้างการรับรู้ของประชาชน การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและความตระหนัก
ของประชาชนและชมุชนในการการลดมลพิษทางอากาศในชมุชนและปูองกนั
ดูแลสุขภาพ เพื่อคุณภาพชวีติที่ดี และส ารวจส ารวจพฤติกรรมสุขภาพในการ
ปูองกนัและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

วตัถปุระสงค์ 
ส ารวจพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกนัและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ เพื่อสร้าง
ความรอบรู้ให้กบัประชาชน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ 
ประชาชนสามารถปูองกนัและดูแลตัวเองได้
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ค่าใช้จา่ยในการตดิตามสนับสนุนโครงการ       877,200 
โครงการส่งเสริมการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อเมอืงสุขภาพดี 594,000      

 - ติดตามและประเมนิการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงและเสริมสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพจากปัญหาสารเคมแีละของเสียอนัตรายในพื้นที่เส่ียง

198,000       

 - ติดตามและประเมนิผลการใชง้านระบบฐานขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและ
ควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

396,000       

โครงการเฝูาระวงัและปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 283,200      

 - ติดตามเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ อปท. บุคลากรสาธารณสุขในการควบคุม
 ก ากบั ติดตาม

83,000         

 - ติดตามสนับสนุนและพัฒนาห้องปลอดฝุุนในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่
ราชการ และชมุชน (ขยายต่อเนื่องจากปี 2564)

97,500         

 - ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการ พัฒนาชมุชนต้นแบบในการเฝูาระวงั
 เตือนภยัและดูแลสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดเล็ก (ขยายต่อเนื่องจากปี 64)

102,700       

ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุมราชการ 1,063,800    
โครงการส่งเสริมการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อเมอืงสุขภาพดี 734,700      

34,700         

อาหารกลางวนั 4 50 1 100 20,000         
อาหารวา่ง 4 50 2 35 14,000         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 700             

34,000         

อาหารกลางวนั 4 25 2 100 20,000         

อาหารวา่ง 4 25 4 35 14,000         

ค่าวสัดุอปุกรณ์

เพื่อติดตามและประเมนิการด าเนินงานส่ือสารความเส่ียงและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจากปัญหาสารเคมแีละของเสียอนัตรายในพื้นที่เส่ียง จงัหวดัตาก และมขีอ้เสนอแนะ 
ค าแนะน า การด าเนินงานให้กบัอปท.สสจ. และชมุชน

เพื่อติดตามและประเมนิผลการใชง้านระบบฐานขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ และมขีอ้เสนอแนะ ปัญหา อปุสรรค ส าหรับน าไปปรับปรุงระบบ
ฐานขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

เพื่อติดตามเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ อปท. บุคลากรสาธารณสุขในการควบคุม ก ากบั ติดตาม และบังคับใชก้ฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุม
แหล่งก าเนิด
เพื่อติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานการขยายต้นแบบห้องปลอดฝุุนและการจดัสภาพแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ท าให้โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชมุชนมี
ห้องปลอดฝุุนเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกดิจากมลพิษทางอากาศ
เพื่อติดตามและสนับสนุนพัฒนาชมุชนต้นแบบในการเฝูาระวงั เตือนภยัและดูแลสุขภาพอยา่งมส่ีวนร่วม มผีลให้มชีมุชนต้นแบบในการเฝูาระวงั เตือนภยัและดูแลสุขภาพจากปัจจยัเส่ียง
ด้านส่ิงแวดล้อม  ได้แก ่ชมุชนต้นแบบในการเฝูาระวงั เตือนภยัและดูแลสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดเล็ก 20 พื้นที่

 - ชี้แจงแผนปฏบิัติการด้านการจดัการมลูฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 1 วตัถปุระสงค์
เพื่อชี้แจงแผนปฏบิัติการฯ แกห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งรับทราบและมคีวามเขา้ใจแผนปฏบิัติการด้านการจดัการมลูฝอยติดเชื้อ ระยะที่ 1
 และสามารถน าไปขบัเคล่ือนการด าเนินงานต่อไปได้

 - ชี้แจงแนวทางการพัฒนาต้นแบบจงัหวดับริหารจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษหรือ
อนัตรายจากชมุชน และพัฒนาชดุความรู้ด้านการจดัการมลูฝอยในชมุชน

วตัถปุระสงค์
เพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาต้นแบบจงัหวดับริหารจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชมุชน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มแีนวทางการพัฒนาต้นแบบจงัหวดับริหารจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชมุชน

142



กิจกรรม ค าชี้แจง รายการ ครัง้ คน วนั อัตรา รวม
รายละเอียดชี้แจง

31,700         

อาหารกลางวนั 6 30 1 100 18,000         

อาหารวา่ง 6 30 2 35 12,600         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,100           

328,300       

อาหารกลางวนั 12 80 2 100 192,000       
อาหารวา่ง 12 80 4 35 134,400       
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,900           

5,100           

อาหารกลางวนั 1 30 1 100 3,000           

อาหารวา่ง 1 30 2 35 2,100           

ค่าวสัดุอปุกรณ์

13,500         

อาหารกลางวนั 1 75 1 100 7,500           

อาหารวา่ง 1 75 2 35 5,250           

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 750             

287,400       

อาหารกลางวนั 12 70 2 100 168,000       

อาหารวา่ง 12 70 4 35 117,600       

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,800           

 - ประชมุผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อมขีอ้เสนอต่อมาตรการ หรือ
แนวทางการจดัการปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย

วตัถปุระสงค์
เพื่อจดัท าขอ้เสนอต่อมาตรการ หรือแนวทางการจดัการปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มขีอ้เสนอต่อมาตรการ หรือแนวทางการจดัการปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอนัตราย

 - ประชมุคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการมลูฝอยตาม
กฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข

วตัถปุระสงค์
เพื่อพิจารณา ทบทวน และยกร่างกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการมลูฝอยตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สาธารณสุข
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มร่ีางกฎหมายเกี่ยวกบัการจดัการมลูฝอยตามกฎหมายวา่ด้วยการสาธารณสุข

 - จดัท ากรอบการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกดิจากปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบกจิการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

วตัถปุระสงค์
เพื่อจดัท ากรอบแนวทางการศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกดิจากปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มแีนวทางการศึกษา สถานการณ์และปัญหาด้านอนามยัส่ิงแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกดิ
จากปัญหาเหตุร าคาญ และการประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

 - พัฒนาระบบฐานขอ้มลูและเฝูาระวงัปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

วตัถปุระสงค์
เพื่อจดัท าแนวทางและกรอบการด าเนินงานการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูและเฝูาระวงัปัญหาเหตุร าคาญ
และควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มแีนวทางและกรอบการด าเนินงานการพัฒนาระบบฐานขอ้มลูและเฝูาระวงัปัญหาเหตุร าคาญและ
ควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

 - ประชมุคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ 
หลักเกณฑ์วชิาการ แนวทางปฏบิัติ เพื่อปูองกนัปัญหาเหตุร าคาญ ควบคุม
สถานประกอบการ กจิการ และกจิกรรมรองรับชวีติวถิใีหม่

วตัถปุระสงค์
เพื่อพิจารณาร่างกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์วชิาการ แนวทางปฏบิัติ เพื่อปูองกนัปัญหา
เหตุร าคาญ และควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มร่ีางกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ หลักเกณฑ์วชิาการ แนวทางปฏบิัติ เพื่อปูองกนัปัญหาเหตุร าคาญ 
และควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
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โครงการเฝูาระวงัและปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 329,100      

80,200         

ค่าเบี้ยประชมุ 6 0 1 800 -              
อาหารกลางวนั 6 75 1 100 45,000         
อาหารวา่ง 6 75 2 35 31,500         
ค่าวสัดุอปุกรณ์ 3,700           

111,300       

ค่าเบี้ยประชมุ 4 0 1 800 -              

อาหารกลางวนั 4 80 2 100 64,000         

อาหารวา่ง 4 80 4 35 44,800         

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 2,500           

137,600       

ค่าเบี้ยประชมุ 4 35 1 800 112,000       

อาหารกลางวนั 4 35 1 100 14,000         

อาหารวา่ง 4 35 2 35 9,800           

ค่าวสัดุอปุกรณ์ 1,800           

ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาองค์ความรูแ้ละการจดัการความรู้
เพ่ือพัฒนาเครือข่ายวชิาการ

1,372,800    

โครงการส่งเสริมการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อเมอืงสุขภาพดี 676,900      

 301,000       

ที่พัก 2 70 1 750 105,000       

อาหารกลางวนั 2 70 2 400 112,000       

อาหารวา่ง 2 70 4 50 28,000         

Taxi 2 70 1 400 56,000         

วสัดุอปกรณ์ -              

 - ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)บังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุม
แหล่งก าเนิด

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อประชมุชี้แจงฯ จดัท าฐานขอ้มลูสถานประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ที่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษทางอากาศ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
มสีถานการณ์ประกอบกจิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่เป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษทางอากาศ

 - ประชมุคณะท างานผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนะต่อการศึกษาต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์จาก ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกดิจากมลพิษทางอากาศ/ 
เศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขที่เกดิจากมลพิษทางอากาศพัฒนาห้องปลอดฝุุนใน
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชมุชน

วตัถุประสงค์ 
เพื่อประชมุคณะท างานผู้เชี่ยวชาญศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จาก ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกดิจาก
มลพิษทางอากาศ/ เศรษฐศาสตร์ด้านสาธารณสุขที่เกดิจากมลพิษทางอากาศ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชมุชน  มหี้องปลอดฝุุนที่ถกูหลักตามเศรษฐศาสตร์ด้าน
สาธารณสุขที่เกดิจากมลพิษทางอากาศ

 - ทบทวน จดัท าแนวทาง และชี้แจงการด าเนินงานด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขฯ  และจดัท าแนวทางการด าเนินงานด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขฯ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อเตรียมความพร้อมและขบัเคล่ือนการด าเนินงานด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุขเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
1. มรีะบบและกลไกด้านการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมในภาวะฉกุเฉนิและสาธารณสุข
2 ม ี(SOP) ด้านการจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมในภาวะฉกุเฉนิและสาธารณภยั

 - ขบัเคล่ือนการใชง้านระบบก ากบัการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest 
System/Tracking System) และขบัเคล่ือนระบบการจดัการมลูฝอยติดเชื้อใน
สถานบริการสาธารณสุข

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อชี้แจงและขบัเคล่ือนการใชง้านระบบก ากบัการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest System/Tracking
 System) แกแ่หล่งก าเนิดมลูฝอยติดเชื้อ และผู้ให้บริการเกบ็ขน หรือก าจดัมลูฝอยติดเชื้อ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ภาคีเครือขา่ยร่วมขบัเคล่ือนการใชง้านระบบก ากบัการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest 
System/Tracking System)
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 105,000       

ที่พัก 1 60 1 750 45,000         

อาหารกลางวนั 1 60 2 400 48,000         

อาหารวา่ง 1 60 4 50 12,000         

 270,900       

อาหารกลางวนั 6 50 1 400 120,000       

อาหารวา่ง 6 50 2 50 30,000         

Taxi 6 50 1 400 120,000       

วสัดุอปกรณ์ 900             

โครงการเฝูาระวงัและปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 695,900      

 88,500         

ที่พัก 1 50 1 750 37,500         
อาหารกลางวนั 1 50 2 400 40,000         
อาหารวา่ง 1 50 4 50 10,000         
Taxi 1 0 1 400 -              
วสัดุอปกรณ์ 1,000           
 260,600       

ที่พัก 2 60 1 750 90,000         
อาหารกลางวนั 2 60 2 400 96,000         
อาหารวา่ง 2 60 4 50 24,000         
Taxi 2 60 1 400 48,000         
วสัดุอปกรณ์ 2,600           

 - ถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาต้นแบบจงัหวดับริหาร
จดัการมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออนัตรายจากชมุชน

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อถอดบทเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานพัฒนาต้นแบบจงัหวดับริหารจดัการมลูฝอยที่เป็น
พิษหรืออนัตรายจากชมุชน
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาต้นแบบจงัหวดับริหารจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษหรือ
อนัตรายจากชมุชน

 - ชี้แจงแนวทางการบังคับใชก้ฎกระทรวงการจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษ และการ
ใชง้านระบบฐานขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อชี้แจงแนวทางการบังคับใชก้ฎกระทรวงการจดัการมลูฝอยที่เป็นพิษแกห่น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและผู้
มส่ีวนได้เสีย และชี้แจงการใชง้านระบบขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและผู้มส่ีวนได้เสียมคีวามรู้ความเขา้ใจถงึแนวทางการบังคับใชก้ฎกระทรวงการ
จดัการมลูฝอยที่เป็นพิษ และสามารถใชง้านระบบฐานขอ้มลูปัญหาเหตุร าคาญและควบคุมกจิการที่
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพได้

 - พัฒนาห้องปลอดฝุุนและการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โรงพยาบาล 
สถานที่ราชการ และชมุชน (และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนในการ
จดัท าห้องปลอดฝุุนส าหรับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียง)

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาห้องปลอดฝุุนและการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชมุชน
 (และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคเอกชนในการจดัท าห้องปลอดฝุุนส าหรับประชาชน โดยเฉพาะ
กลุ่มเส่ียง
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ห้องปลอดฝุุนและการจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ

 - พัฒนาชมุชนเพื่อเฝูาระวงั เตือนภยัและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุน
ละอองขนาดเล็ก และจดักระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อพัฒนาชมุชนเพื่อเฝูาระวงั เตือนภยัและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดเล็ก โดยให้
ความรู้แกช่มุชนและสร้างกระบวนการในชมุชน 
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
ชมุชนเพื่อเฝูาระวงั เตือนภยัและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุุนละอองขนาดเล็ก โดยให้ความรู้แก่
ชมุชนและสร้างกระบวนการในชมุชน
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 346,800       

ที่พัก 4 40 1 750 120,000       
อาหารกลางวนั 4 40 2 400 128,000       
อาหารวา่ง 4 40 4 50 32,000         
Taxi 4 40 1 400 64,000         
วสัดุอปกรณ์ 2,800           

วสัดหุนังสอื วารสารและต ารา 125,000      
โครงการเฝูาระวงัและปูองกนัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ 125,000      

  - คู่มอืการปฏบิัติงานส าหรับเจา้หน้าที่ในการห้องปลอดฝุุนในโรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชมุชน

125,000        

รวม
125,000

 - สร้างการรับรู้ของประชาชน การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและความตระหนัก
ของประชาชนและชมุชนในการลดมลพิษทางอากาศในชมุชนและปูองกนัดูแล
สุขภาพ เพื่อคุณภาพชวีติที่ดี

วตัถปุระสงค์ 
เพื่อชี้แจงแนวทางอบรม /ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ของประชาชน การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและความ
ตระหนักของประชาชนและชมุชนในการการลดมลพิษทางอากาศในชมุชนและปูองกนัดูแลสุขภาพ 
เพื่อคุณภาพชวีติที่ดี
ผลสัมฤทธิท์ี่คาดวา่จะได้รับ
การด าเนินงานในพื้นที่มส่ีวนร่วมกบัภาคีเครือขา่ยและประชาชนมากขึ้น และประชาชนมคีวามรอบรู้ 
สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ในเบื้องต้น

เพื่อให้เจา้หน้าที่ สธ. ในพื้นที่ ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค พื้นที่เส่ียงมลพิษทางอากาศ ใชเ้ป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานฯ 

 - หนังสือ ปกขนาด A4 กระดาษการ์ดอาร์ต 230 แกรม 4 สี 75 แกรม 4 สี 
100 หน้า เยบ็กลาง จ านวน 833 เล่มๆ ละ 150 บาท (ส าหรับให้หน่วยงาน
 - สสจ. 76 แห่งๆ ละ 10 เล่ม เป็นจ านวน 760 เล่ม
 - ศูนยอ์นามยัที่ 1-12 และ สสม. ศูนย์ๆ ละ 5 เล่ม เป็น
 จ านวน 65 เล่ม 
 - ส่วนกลาง  8  เล่ม

จ านวนเล่ม เล่มละ
833 150
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                      1,380,000                                -                        1,380,000 

1. แผนงานพ้ืนฐาน 1,380,000                       -                               1,380,000                       

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               -                               -                               

หมายเหต ุ   * เปน็งบเงินอุดหนนุทีเ่หลือจากรายการ  1) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจา้งทีป่รึกษา
                 4) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเช่า
                 และวงเงินทีเ่ข้าพิจารณาในอนกุรรมาธิการฯ อื่น

13. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ที่เหลือจากรายการ 1-6 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จัดสรร จ่ายจรงิ จัดสรร

เล่มที่ หน้าที่ รวมทัง้สิ้น 713,000        713,000        -              -                1,380,000        -           1,380,000      

11 401 งบเงนิอุดหนุน 713,000         713,000         -               -                 1,380,000         -            1,380,000       
แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์

เงินอุดหนุนทั่วไป
1. เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือทาง
วชิาการระหวา่งประเทศด้านประชากรและการ
วางแผนครอบครัว

         713,000          713,000                  -                     -            1,380,000              -          1,380,000  - เป็นข้อตกลงระหวา่งประเทศ ตามมติ ครม. 23 
ก.ค. 2539 ส าหรับสนับสนุนงานวชิาการด้าน
ประชากรและการวางแผนครอบครัวของประเทศ
สมาชิก 25 ประเทศ  จ านวน 23,000  USD/ปี  (1
 US 31 บาท /ก.พ.63) (ในปี 2565 จะจา่ย     2 
ปี คือ ปี 64 และ ปี 65 (ปี 64 ค้างจา่ยอยู)่

                5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเช่า  และวงเงินที่เข้าพิจารณาในอนุกรรมาธกิารฯ อื่น

13. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-6 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
13.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชีแ้จง 

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั)

เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

งบประมาณ เสนอปรบัลด งบประมาณ
คงเหลือ

หมายเหตุ    1. * เป็นงบเงินอุดหนุนที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ ์ 3) ค่าจา้งที่ปรึกษา  4) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร

เลม่ที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น

งบเงินอุดหนุน

รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 
(เหตผุลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)
เบิกจา่ย

(ณ 30 มิ.ย.64)
งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณ

คงเหลอื

หมายเหต ุ   1. * เป็นงบเงินอดุหนุนที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ ์ 3) ค่าจา้งที่ปรึกษา  4) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเชา่  และวงเงินที่เขา้พิจารณาในอนุกรรมาธกิารฯ อื่น

13. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-6 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
13.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2563

  - ไม่มี -

งบประมาณปี 2564
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กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : บาท

แผนงาน งบประมาณ เสนอปรับลด งบประมาณคงเหลือ

รวมทัง้สิ้น                                -                                  -                                     -   

1. แผนงานพ้ืนฐาน -                                - ไม่มี - -                                  

2. แผนงานยุทธศาสตร์ -                               -                               -                                  

หมายเหต ุ   * เปน็งบรายจา่ยอื่นทีเ่หลือจากรายการ  1) ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใช้จา่ยในการประชาสัมพันธ์  3) ค่าจา้งทีป่รึกษา
                 4) ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเช่า
                 และวงเงินทีเ่ข้าพิจารณาในอนกุรรมาธิการฯ อื่น

14. สรปุรายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจา่ยอ่ืน ( ที่เหลือจากรายการ 1-6 )* ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามแผนงาน
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร

เลม่ที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น

งบรายจา่ยอ่ืน

1. โครงการ/รายการ...
...

2. โครงการ/รายการ...
...

หมายเหต ุ   1. * เป็นงบรายจา่ยอื่นที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ ์ 3) ค่าจา้งที่ปรึกษา  4) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเชา่  และวงเงินที่เขา้พิจารณาในอนุกรรมาธกิารฯ อื่น
                 2. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

14. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-6 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
14.1 แผนงานพ้ืนฐาน

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)

เบิกจา่ย
(ณ 30 มิ.ย.64)

งบประมาณ

 - ไม่มี -

เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลอื
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย หน่วย : บาท

จดัสรร จา่ยจริง จดัสรร

เลม่ที่ หน้าที่ รวมทั้งสิ้น

งบรายจา่ยอ่ืน

1. โครงการ/รายการ...
...

2. โครงการ/รายการ...
...

หมายเหต ุ   1. * เป็นงบรายจา่ยอื่นที่เหลือจากรายการ  1) ค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม สัมมนา  2) ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ ์ 3) ค่าจา้งที่ปรึกษา  4) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
                       5) ค่าจา้งเหมาบริการ  6) ค่าเชา่  และวงเงินที่เขา้พิจารณาในอนุกรรมาธกิารฯ อื่น
                 2. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

14. รายละเอียดงบประมาณรายการงบรายจ่ายอ่ืน ( ทีเ่หลือจากรายการ 1-6 )*  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
14.2 แผนงานยทุธศาสตร์

เอกสาร
งบประมาณ

งบรายจา่ย/โครงการ/รายการ
งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565 ค าชี้แจง 

(เหตผุลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)

เบิกจา่ย
(ณ 30 มิ.ย.64)

งบประมาณ

 - ไม่มี -

เสนอปรับลด งบประมาณ
คงเหลอื
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เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม)
 

ในคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารา่งพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร

 กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

เสนอตอ่

คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบรกิาร ค่าจ้างทีป่รกึษา
ค่าเชา่ ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการตา่งประเทศ

งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน 



หน้า

1. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2568 1

2. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 2

3. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 3

4. สถานะเงินกู้ 4

5. งบดุลที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง 5

6. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 21

7. รายละเอยีดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนดใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกไ้ข เยียวยา 24

   และฟื้นฟูเศรษฐกจิและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 

   วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ผลการใช้จ่าย ปญัหาอปุสรรค และแนวทางการแกไ้ขปญัหา

สารบัญ



กระทรวง : สาธารณสุข
ส่วนราชการ : กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 355.6321      293.9304    230.9304     206.9304    182.9304     158.9304        
2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 310.8870      324.0000    324.0000     324.0000    324.0000     324.0000        

2.1 เงินรายได้ 310.8870       324.0000     324.0000      324.0000     324.0000      324.0000         
2.2 เงินที่รัฐบาลอดุหนุนหรือจดัสรรให้ -               -             -              -             -              -                 
2.3 ทุนหมุนเวียน -               -             -              -             -              -                 
2.4 เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -               -             -              -             -              -                 
2.5 เงินอดุหนุนและบริจาค -               -             -              -             -              -                 
2.6 เงินกู้ในประเทศ -               -             -              -             -              -                 
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ -               -             -              -             -              -                 
2.8 อื่น ๆ -               -             -              -             -              -                 

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) 666.5191      617.9304    554.9304     530.9304    506.9304     482.9304        
4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -              -            -             -            -             -                

4.1 งบบุคลากร -               -             -              -             -              -                 
4.2 งบด าเนินงาน -               -             -              -             -              -                 
4.3 งบลงทุน -               -             -              -             -              -                 
4.4 งบเงินอดุหนุน -               -             -              -             -              -                 
4.5 งบรายจา่ยอื่น -               -             -              -             -              -                 

5. คงเหลอืหลงัหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 666.5191      617.9304    554.9304     530.9304    506.9304     482.9304        
6. แผนการใชจ้่ายอ่ืน 372.5887      387.0000    348.0000     348.0000    348.0000     348.0000        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 372.5887 387.0000 348.0000 348.0000 348.0000 348.0000
6.1.1 รายจา่ยประจ า 364.9632 336.0000 336.0000 336.0000 336.0000 336.0000
6.1.2 รายจา่ยลงทุน 7.6255 51.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000

6.2 ภารกจิเพื่อการพัฒนา -               -             -              -             -              -                 
6.2.1 รายจา่ยประจ า -               -             -              -             -              -                 
6.2.2 รายจา่ยลงทุน -               -             -              -             -              -                 

7. คงเหลอื (5.-6.) 293.9304      230.9304    206.9304     182.9304    158.9304     134.9304        

1. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2568

สถานะการเงิน ปี 2563
ประมาณการ/แผนการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ
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กระทรวง สาธารณสุข
ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วย :  ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน
ประเภท
รายการ* เหตุผล

ที่ ที่

1 รถเอกซเรยเ์คลือบสารนาโนต้านจลุชพี 
ศูนยอ์นามยัที ่2 พษิณุโลก

1 คัน 8.5000 1 รถเอกซเรยเ์คล่ือนทีแ่บบ
ปรับอากาศพร้อม
เคร่ืองเอกซเรยแ์บบดิจติอล 
ศูนยอ์นามยัที ่2 พษิณุโลก

1 คัน 8.5000 1 เปล่ียนแปลงคุณลักษณะ เนือ่งจากมขีอ้คลาดเคล่ือน
ของการก าหนดคุณลักษณะ

2 รถเอกซเรยเ์คลือบสารนาโนต้านจลุชพี 
ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแกน่

1 คัน 8.5000 2 รถเอกซเรยเ์คล่ือนทีแ่บบ
ปรับอากาศพร้อม
เคร่ืองเอกซเรยแ์บบดิจติอล 
ศูนยอ์นามยัที ่7 ขอนแกน่

1 คัน 8.5000 1 เปล่ียนแปลงคุณลักษณะ เนือ่งจากมขีอ้คลาดเคล่ือน
ของการก าหนดคุณลักษณะ

ประเภทรายการ*  1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม ่                                                           3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนนิงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม

                         2.รายการทีม่วีงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกนิร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ ทีม่รีาคาต่อหนว่ยเกนิ 1 ล้านบาท           

                           และค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้างทีม่รีาคาต่อหนว่ยเกนิ 10 ล้านบาท)  

2. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

โอนเปล่ียนแปลงเป็น
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กระทรวง สาธารณสุข
ส่วนราชการ กรมอนามัย

หน่วย :  ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หน่วย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ที่ ที่

ประเภทรายการ* 
1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม ่                                                           

2. รายการที่มวีงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกนิร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ต้ังไว้ (ใหแ้สดงเฉพาะงบลงทนุ ค่าครุภณัฑ์ที่มรีาคาต่อหนว่ยเกนิ 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่มรีาคาต่อหนว่ยเกนิ 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานที่ด าเนนิงานจากที่ก าหนดไว้เดิม

3. สรปุข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

โอนเปล่ียนแปลงเป็น

------ไมม่-ี-----
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4. สถานะเงินกู้

------ไมม่-ี-----
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5. งบดลุที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิรบัรอง
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ที่
   ปจัจุบนักรมอนามยัได้มกีารปรับรูปแบบการประชุม สัมมนา โดยใช้ระบบการประชุมทางไกล 
(Teleconference) มากขึน้ ได้แก ่การประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนนิงาน การติดตามการ
ด าเนนิงานตามแผน การสรุปผลการด าเนนิงาน แต่ส าหรับการประชุม สัมมนา  ที่เปน็การถอด
บทเรียน การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุมเพื่อระดมความคิด เพื่อทบทวนหรือสรุป
ประสบการณ์ในแง่มมุต่างๆ เพื่อใหเ้หน็ถึงรายละเอยีดของเหตุปจัจัยทั้งภายในและภายนอกที่
จะน าไปสู่การพัฒนางานใหม้ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ขึน้ หรือขยายการด าเนนิงานให้
ครอบคลุม หรือมคีวามยัง่ยืน ยังคงมคีวามจ าเปน็ที่ต้องจัดประชุมในรูปแบบปกติ (Face to 
Face) เพื่อรวบรวมความคิดจากผู้เข้าประชุมใหไ้ด้มากที่สุด
    ส าหรับการฝึกอบรมเปน็ส่ิงจ าเปน็ส าหรับการเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานเพราะเปน็การจัดเตรียมบคุลากร ใหม้คีวามรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์และความ
ช านาญที่เหมาะสมส าหรับการท างาน โดยในป ี2564 กรมอนามยั ได้พัฒนาระบบเรียนออนไลน์
 กรมอนามยั (MOOC ANAMAI)  เบือ้งต้นได้น าร่องจัดท าหลักสูตรที่เคยจัดฝึกอบรมแล้ว 
ปรับปรุงใหท้ันสมยั เหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ
พัฒนาทักษะความสามารถ ภาคีเครือข่าย ซ่ึงในป ี2565 จะด าเนนิการพัฒนาเพิ่มหลักสูตร
ออนไลนต์ามความเหมาะสมอย่างต่อเนือ่ง ทั้งนี ้การจัดฝึกอบรมรูปแบบดังกล่าวถึงแมจ้ะช่วย
รัฐประหยัดงบประมาณ แต่บางหลักสูตรที่เปน็หลักสูตรใหม ่หรือหลักสูตรที่มุง่เนน้การเรียนรู้
จากการปฏบิติัจริง เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนทักษะ ยังคงมคีวามจ าเปน็ที่ต้องจัดอบรม
แบบรูปแบบปกติ เช่น การอบรมการใหบ้ริการยาฝังคุมก าเนดิส าหรับพยาบาลใหแ้ก่
ผู้ปฏบิติังานด้านวางแผนครอบครัวและอนามยัการเจริญพันธุ์ หรือการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
เปน็ต้น

การประชุมทางวิชาการของกรม
อนามัยควรใช้วิธีการประชุม
ทางไกล (Teleconference) เพื่อ
เปน็การประหยัดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ

1

6. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมฯ
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ค าตอบค าถาม
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ที่ ค าตอบค าถาม
   ปจัจุบนักรมอนามยัได้ใหค้วามส าคัญและเนน้การส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลน ์(Social 
Media) เปน็ช่องทางการส่ือสารหลัก โดยได้มกีารจัดท าช่องทางการส่ือสารเฉพาะของกรม เช่น 
เพจเฟซบุก๊กรมอนามยั ซ่ึงปจัจุบนัมเีครือข่ายประชาชนติดตามจ านวนกว่า 150,000 ราย 
ตลอดจนยังได้สร้างช่องทางการส่ือสารผ่านเว็บไซต์ ยูทูป อนิสตาแกรม ไลน ์ทวิตเตอร์ ของกรม
อนามยั และมกีารผลิตส่ือที่นา่สนใจผ่านช่องทางการส่ือสังคมออนไลนอ์ย่างต่อเนือ่ง ไมว่่าจะ
เปน็ infographic motion graphic คลิปวิดิโอ banner บทความข่าว ภาพข่าว ฯลฯ  เปน็ต้น 
แต่จากการส ารวจพฤติกรรมการเปดิรับส่ือของกลุ่มเปา้หมายในการส่ือสารของกรมอนามยัที่มี
หลากหลายกลุ่มอายุ ต้ังแต่หญิงต้ังครรภ ์วัยเรียนวัยรุ่น วัยท างาน วัยผู้สูงอายุ รวมทั้งภาคี
เครือข่ายที่ต้องส่ือสารประชาสัมพันธ์สร้างความรอบรู้ในแต่ละกลุ่มวัย หลากหลายสาขาอาชีพ 
พบว่า พฤติกรรมการรับส่ือของแต่ละกลุ่มวัยมคีวามแตกต่างกนั ประชาชนและภาคีเครือข่ายใน
การขับเคล่ือนการท างานไมไ่ด้เข้าถึงส่ือออนไลนก์นัทั้งหมด
   ทั้งนี ้ข้อมลูจากการส ารวจอนามยัโพลเกีย่วพฤติกรรมเปดิรับส่ือของกรมอนามยัในช่วงโควิด
19  เมือ่ 23 มนีาคม – 19 เมษายน 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 44.2 มกีารรับรู้
ข้อมลูข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศน ์ รองมาคือ บคุลากรทางการแพทย์ (ร้อยละ 41.5) ตามด้วย   
อสม. ร้อยละ 39.6 จากนัน้เปน็การรับข้อมลูผ่านเพจส านกัข่าว ร้อยละ 38.5 ต่อด้วยการรับรู้
ข้อมลูจากเฟซบุก๊กรมอนามยั ร้อยละ 27.8 ตามด้วยหอกระจายเสียง ร้อยละ 16.1 โปสเตอร์ 
ร้อยละ 13.5 ส่ือรณรงค์ ร้อยละ 12.4 และสต๊ิกเกอร์ร้อยละ 7.3 มเีพียงร้อยละ 1.5 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ที่ไมเ่คยเหน็ส่ือจากกรมอนามยั
ดังนัน้ กรมอนามยัยังจ าเปน็ต้องมกีารวางแผนการส่ือสารผ่านส่ือที่มคีวามหลากหลายตามความ
สนใจในการรับส่ือของกลุ่มเปา้หมาย และส่ือโทรทัศนย์ังคงมคีวามส าคัญและจ าเปน็เพื่อใช้
ส่ือสารและประชาสัมพันธ์ภารกจิงานของหนว่ยงาน และน าเสนอข่าวสถานการณ์ต่าง ๆ ด้าน
สุขภาพที่ส าคัญจ าเปน็เร่งด่วน เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่ยังใหค้วามสนใจในการติดตาม
ข้อมลูข่าวสารผ่านส่ือโทรทัศนเ์ปน็หลัก และสามารถดูย้อนหลังได้ผ่านเว็บข่าวของทางสถาน ี
    ดังเหน็ได้จากการศึกษาการเปดิรับส่ือสารเพื่อสร้างความเชือ่มัน่ในมาตรการภาครัฐช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทโปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ กย็ังคงมคีวามจ าเปน็อย่างยิง่
ในการติดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภยัของสถานประกอบการสาธารณะ อาทิ
 ตลาดสด ร้านอาหาร สถานขีนส่งสาธารณะ ซ่ึงต้องมกีารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแกป่ระชาชนผู้มาใช้บริการ รวมทั้งเจ้าของกจิการ พนกังานต่างๆ รวมทั้งสถาน
ประกอบการต่างๆ ยังได้มกีารแจ้งขอรับการสนบัสนนุส่ือเพื่อใหติ้ดประชาสัมพันธ์อกีด้วย
    อย่างไรกดี็ กรมอนามยัมกีารวางแผนลดงบประมาณด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์ เนน้การ
ส่ือสารผ่านส่ือสังคมออนไลนใ์นสัดส่วนที่มากกว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเดิม 
(โทรทัศน ์หนงัสือพิมพ์) และยกเลิกการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือวิทยุแล้ว แต่ยังคงจ าเปน็ต้องมี
การวางแผนการส่ือสารครอบคลุมทุกส่ือ เพื่อใหก้ลุ่มเปา้หมายที่ต้องการส่ือสารได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่ถูกต้อง นา่เชือ่ถือ ไมห่ลงกลส่ือออนไลนท์ี่เปน็ข่าวลวง (fake news) ที่มกีารส่ือสาร
อย่างกว้างขวางสร้างความสับสนดังที่เกดิขึน้ในสังคมไทยขณะนี้

งบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมอนามยัควร
ใช้รูปแบบส่ือสังคมออนไลน ์
(Social Media) ไมค่วรใช้การ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิม เช่น 
โทรทัศน ์แผ่นพับ เพื่อเปน็การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ

2
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ที่ ค าตอบค าถาม
   ปจัจุบนักรมอนามยัได้ด าเนนิการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ แพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรี
แพทย์แหง่ประเทศไทย เครือข่ายสนบัสนนุทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไมพ่ร้อม และหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง ยกร่างประมวลกฎหมายอาญาฯ เปน็ฉบบัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา รวมทั้ง
ได้ร่วมในกระบวนการประชุมเพื่อพิจารณาประมวลฎหมายอาญาฯ ของคณะรัฐมนตรี สภา
ผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ และวุฒิสภา และได้ข้อสรุปเปน็พระราชบญัญัติแกไ้ข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ 28 ) พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่
วันที่ 6 กมุภาพันธ์ 2564 มผีลบงัคับใช้ในวันที่ 7 กมุภาพันธ์ 2564 นัน้ เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่เปน็มติรกบัวัยรุ่นและเยาวชน เชิงรับ – เชิงรุก และระบบการใหก้ารปรึกษาทางเลือก 
รวมทั้งระบบการใหบ้ริการและการส่งต่อการยุติการต้ังครรภท์ี่ปลอดภยั น าไปสู่การท าแท้งที่
ปลอดภยั ลดการเกดิภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตจากการท าแท้งได้ทันต่อสถานการณ์
   ดังนัน้ การเฝ้าระวังการแท้งจึงเปน็ส่วนส าคัญในการรวบรวมข้อมลูในส่วนของสถานการณ์
การแท้งเองและการท าแท้งเพื่อวิเคราะหป์ญัหาการต้ังครรภไ์มพ่ร้อมและการแท้งที่ไมป่ลอดภยั 
เพื่อเปน็ข้อมลูสนบัสนนุในการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนนิงานการยุติการต้ังครรภท์ี่
ปลอดภยัและการพัฒนาภาคีเครือข่ายที่เกีย่วข้อง รวมทั้งติดตามและประเมนิผลของการ
ด าเนนิงานส่งเสริมใหป้ระชาชนและสตรีที่ต้ังครรภไ์มพ่ร้อมมคีวามรู้ความเข้าใจในกฎหมายและ
สามารถเข้าถึงบริการยุติการต้ังครรภท์ี่ปลอดภยั ลดปญัหาการท าแท้งเถือ่น และเกดิ
ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนเสียชีวิตได้

การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ใน
ค่าจ้างเหมาบริการ รายการเกบ็
ข้อมลูการเฝ้าระวังต้ังครรภแ์ม่
วัยรุ่นและข้อมลูเฝ้าระวังการแท้ง
ประเทสไทยนัน้ กรมอนามยัไม่
ควรค านงึถึงแต่เพียงการเกบ็ข้อมลู
ในเชิงตัวเลขเท่านัน้ แต่ควร
ค านงึถึงความปลอดภยัของการท า
แท้งเปน็ส าคัญด้วย นอกจากนีย้ัง
ควรส่งเสริมใหก้ารท าแท้งที่ถูก
กฎหมายก าหนดใหส้ามารถ
ด าเนนิการได้มาเปน็การท าแท้งที่
ชอบด้วยกฎหมาย (Legal 
Abortion) อนักอ่ใหเ้กดิความ
ปลอดภยัแกห่ญิงที่ต้ังครรภด้์วย

3
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
128,243,200    
91,675,400      
29,304,200      
7,263,600        
21,974,000        

ครุภณัฑ์ 21,974,000        
1 ชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบพกพา ชุด 15          8,250,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมจากจลิุนทรีย ์
พร้อมอุปกรณ์

ชุด 1         12,924,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 ตู้บม่เพาะเชื้อ (Incubator) ชุด 2             800,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

19,889,500      
ครุภณัฑ์ 9,740,000        

1 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง

เคร่ือง 1 1,400,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 เคร่ืองนึ่งฆ่าเชื้อจลิุนทรียด้์วยไอน้ าระบบ
สุญญากาศอัติโนมัติ

เคร่ือง 1 840,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 เคร่ืองอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติที่พ่นฆ่าเชื้อด้วย
น้ ายาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

เคร่ือง 1 280,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว เคร่ือง 40 74,000             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบสอดแขน เคร่ือง 3 210,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้าผู้ปว่ยใน เตียง 30 1,362,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 ปรอทวัดไข้ทางรักแร้ แบบดิจติอล อัน 40 14,000             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1 2,500,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปญัหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ศูนย์หอ้งปฏบิตัิการ

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

กรมอนามัยได้รับจดัสรรงบประมาณภายใต้โครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์
และสาธารณสุข ตามบญัชีแนบทา้ย พ .ร.ก. ใหอ้ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปญัหา เยยีวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
จ านวน 1 โครงการ วงเงินรวม 128,243,200 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
เพื่อด าเนินโครงการโครงการยกระดับหน่วยบริการกรมอนามัยรองรับการระบาดของโรค COVID-19 
และได้รับอนุมัติการจดัสรรจากส านักงบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564

รายละเอียดรายการที่ได้รับจดัสสรงบประมาณ ดังนี้

7. รายละเอียดรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากพระราชก าหนดใหอ้ านาจ  
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปญัหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  

รวมทั้งสิ้น
รวมครุภณัฑ์

รวมสิ่งก่อสร้าง
รวมค่าวัสดุ
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
9 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก

ผู้รับบริการและประชาชน
เคร่ือง 2 290,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

10 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1 200,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1 200,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

12 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 2 2,000,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

13 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 2 140,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

14 อุปกรณ์เคร่ืองฉดีพ่นฆ่าเชื้อ ชุด 1 20,000             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

15 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3 210,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง 9,544,200        
16 งานก่อสร้างปรับปรุงหอ้งพิเศษ เปน็หอ้ง

ส าหรับแยกตัวผู้ติดเชื้อ (Isolation room) 
ตามแบบเอกสารเลขที่ ก 31/ม.ีค.63

งาน 1 3,784,700         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

17 งานก่อสร้างปรับปรุงสถานที่เปน็ Cohort 
ward

งาน 1 3,164,600         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

18 งานก่อสร้างปรับปรุงจดัท าหอ้ง ARI CLINIC 
(หอ้งคัดกรอง  หอ้ง Swab และหอ้งตรวจ
รักษาโรค)  พร้อมวัสดุอุปกรณ์

งาน 1 918,700            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

19 งานก่อสร้างปรับปรุงหอ้งทนัตกรรมพร้อม
ระบบตามแบบ  เอกสารเลขที่ ก 45/เม.ย.63

งาน 1 1,050,900         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

20 งานก่อสร้างปรับปรุงหอ้งคลอดแยกระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ

งาน 1 625,300            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ 605,300          
21 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1 605,300            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5,633,100        
ครุภณัฑ์ 2,581,400        

1 ระบบฉกุเฉนิเรียกพยาบาล งาน 1 92,900             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 เคร่ืองวัดความดันแบบสอดแขน เคร่ือง 3 210,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 เคร่ืองวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เคร่ือง 10 18,500             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 4 580,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณโุลก
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
5 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ

เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19
ชุด 1 200,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1 200,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1 1,000,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3 210,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

9 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1 70,000             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง 2,446,400        
10 ปรับปรุงระบบปอ้งกันการติดเชื้อหอ้งทนัตก

รรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19
งาน 1 1,589,900         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 ปรับปรุงโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก
  - ค่าปรับปรุงอาคารและโรงพักขยะชั่วคราว
  - ค่ามุ้งลวด

งาน 1 856,500            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ 605,300          
12 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1 605,300            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

18,650,900      
ครุภณัฑ์       13,536,400 

1 เคร่ืองดูดละอองฝอยก าลังสูงส าหรับใช้
ภายนอกช่องปาก

เคร่ือง 1              80,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 หอ้งความดันลบ (Negative pressure room) ตู้ 1          1,797,600 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและ
สัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ระบบรวมศูนยไ์ม่
น้อยกว่า 8 เตียง (ECG,BP,SpO2 IBP,PCO2
 8 Beds) Central morniter

ชุด 3          4,800,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพและความดัน เคร่ือง 7             490,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดแบบมาตรฐาน
ส าหรับผู้ปว่ยวิกฤต

เคร่ือง 10             150,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า เตียง 22             998,800 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 เคร่ืองใหย้าที่สามารถใหท้าง Syring เคร่ือง 15             750,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1          2,500,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
9 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก

ผู้รับบริการและประชาชน
เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

10 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

12 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

13 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

14 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1              70,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง         4,509,200 
15 ปรับปรุงหอผู้ปว่ยหนักเปน็ Cohort ward งาน 1          1,793,400 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

16 ปรับปรุงหอ้งพิเศษใหม่ (ตียงคู่) เปน็ Isolaion
 room

งาน 12          2,396,400 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

17 ปรับปรุงหอ้งพิเศษเก่า (เตียงเด่ียว) เปน็ 
Isolaion room

งาน 2             319,400 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
18 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5,921,600        
ครุภณัฑ์ 4,848,500        

1 เคร่ืองวัดความดันโลหติอัตโนมัติ  แบบพกพา  เคร่ือง 30 88,500             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1 2,500,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 4 580,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1 200,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1 200,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1 1,000,000         อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3 210,000            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1 70,000             อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง 467,800          

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบรุี
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
9 กั้นหอ้งตึกผู้ปว่ยใน 2 อาคาร (ตึกผู้ปว่ยใน 

และตึกศูนยเ์ด็กเล็ก)
งาน 2 467,800            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ 605,300          
10 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1 605,300            อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2,975,300        
ครุภณัฑ์         1,970,000 

1 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1              70,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง           400,000 
7 ปรับปรุงหอ้งเพื่อเตรียรองรับสถานที่กักกัน 5

 หอ้ง
 งาน 1             400,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
8 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2,665,300        
ครุภณัฑ์         2,060,000 

1 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 2             140,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 อุปกรณ์เคร่ืองฉดีพ่นฆ่าเชื้อ ชุด 1              20,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบรุี

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบรุี
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
7 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
8 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8,202,700        
ครุภณัฑ์         6,997,400 

1 เคร่ืองติดตามการท างานของหวัใจและสัญาณ
ชีพ

เคร่ือง 2             300,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 เคร่ืองช่วยชีวิตเด็กขั้นสูงชนิดควบคุมแรงดัน 
(Neopuff)

เคร่ือง 2             110,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 ชุดเคร่ืองมือช่วยใส่ทอ่ช่วยหายใจชนิดวิดีทศัน์
 (Video Larynggoscope) แบบมีจอภาพ 
(Pocket monitor)

อัน 2             196,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 เคร่ืองควบคุมการใหข้องเหลวเข้าหลอดเลือด
โดยใช้กระบอกฉดียา (Syring Pump)

เคร่ือง 2             100,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 รถเข็นฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสียวูีส าหรับหอ้งไม่มี
ก๊าซโอโซน

เคร่ือง 1              21,400 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กชนิดควบคุม
แรงดันและชนิดไม่ใส่ทอ่

เคร่ือง 1             800,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 เคร่ืองวัดบลิลิรูบนิผ่านทางผิวหนังผิวหนัง
ทารกแรกเกิด

เคร่ือง 1             250,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองใหอ้อกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง
ส าหรับเด็ก

เคร่ือง 1             250,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

9 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตตโนมัติ 
(AED) พร้อมตู้ต้ังพื้นจอแสดงผลและระบบ
สัญญาณเตือน

เคร่ือง 2             140,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

10 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1          2,500,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 4             580,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

12 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

13 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

14 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
15 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 2             140,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

16 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง           600,000 
17 ปรับปรุงหอผู้ปว่ยเพื่อรองรับหญิงต้ังครรภ์

และทารกที่ติดเชื้อโควิด-19 ชนิดมีระบบ
กรองอากาศ (ส าหรับหอ้งคลอดและหอ้งรอ
คลอด)

งาน 1             600,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
18 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

1,694,800        
ครุภณัฑ์         1,694,800 

1 ชุดฆ่าเชื้อโรคชนิดโยกเคล่ือนยา้ยได้ รุ่น 
UV55 ขนาด 55 วัตต์

ชุด 7             149,800 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 1             145,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

9,620,100        
ครุภณัฑ์         8,573,200 

1 เคร่ืองปั่น spin down เคร่ือง 1              28,400 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 Pipette 1.0-10.0 uL เคร่ือง 1                7,400 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 Pipette 2.0-20 uL เคร่ือง 1                7,100 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 Pipette 10.0-100.0 uL เคร่ือง 1                7,100 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 Pipette 20.0-200.0 uL เคร่ือง 1                7,100 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 Pipette 100.0-1000.0 uL เคร่ือง 1                7,100 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 เคร่ืองช่วยหายใจ Hi Flow เคร่ือง 1             170,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
และความดัน  ขนาดกลาง

เคร่ือง 1             800,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

9 ตู้ isolator ส าหรับเคล่ือนยา้ยผู้ปว่ย เคร่ือง 2             360,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
10 อุปกรณ์ปกปอ้งทางเดินหายใจแบบจา่ย

อากาศบริสุทธิ ์(PAPR)
เคร่ือง 2              84,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา เคร่ือง 20             700,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

12 เคร่ืองอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide 
Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด 160 ลิตร

เคร่ือง 1          1,860,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

13 มอเตอร์ดูดน้ าลายส าหรับทนัตกรรม (Motor 
Suction)

เคร่ือง 1              65,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

14 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1          2,500,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

15 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

16 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

17 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

18 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

19 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

20 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1              70,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง           441,600 
21 ปรับปรุงหอพักผู้ปว่ยเพื่อรองรับผู้ปว่ยติดเชื้อ

 COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ 
(ส าหรับหอ้งผู้ปว่ยพิเศษชนิดมีหอ้งน้ า)

หอ้ง 4             441,600 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
22 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

15,659,200      
ครุภณัฑ์         5,394,900 

1 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบดิจติอล เคร่ือง 6              17,700 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 เคร่ืองวัดความดันโลหติดิจติอลแบบสอดแขน เคร่ือง 6             420,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา เคร่ือง 12             420,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชานี
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
4 เคร่ืองวัดสัญญาญชีพแบบมอนิเตอร์ เคร่ือง 2             110,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เตียงฟาวเลอร์ แบบ ข หลัง 12             199,200 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองดูดเสมหะ เคร่ือง 2              28,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 ถังออกซิเจนขนาด 6 คิว ถัง 20              80,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองX-Ray เคล่ือนที่ขนาด 100 MA เคร่ือง 1             650,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

9 เคร่ืองสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ชุด 1          1,500,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

10 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

12 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

13 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

14 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

15 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1              70,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง         9,659,000 
16 ปรับปรุงหอ้งทนัตกรรม งาน 1          2,119,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

17 ปรับปรุงหอผู้ปว่ย เพื่อรองรับผู้ปว่ยติดเชื้อ 
Covid-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ

งาน 1          7,540,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
18 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5,640,300        
ครุภณัฑ์         4,540,000 

1 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1          2,500,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 2             140,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
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ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
7 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง           495,000 
8 ปรับปรุงหอ้งพิเศษ เปน็หอ้ง Modified AIIR งาน 1             495,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
9 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5,986,300        
ครุภณัฑ์         4,640,000 

1 เคร่ืองวัดสัญญาณชีพพร้อมวัดความอิ่มตัว
ของออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ

เคร่ือง 2             170,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง คัน 1          2,500,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 2             290,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทยล์ดความ
เส่ียงการสัมผัส ปอ้งกันโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อ
ปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ชุด 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1              70,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

สิ่งก่อสร้าง           741,000 
9 ปรับปรุงและติดต้ังระบบควบคุมอากาศความ

ดันลบและระบบกรองอากาศ หอ้งคลอด1
งาน 1             127,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

10 ติดต้ังระบบควบคุมอากาศความดันลบและ
ระบบกรองอากาศ หอ้งคลอด2

งาน 1             140,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

11 ติดต้ังระบบควบคุมอากาศความดันลบและ
ระบบกรองอากาศหอ้งพักพิเศษผู้ปว่ยใน 
(5หอ้ง)

งาน 1             274,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

12 ปรับปรุงหอ้งและติดต้ังระบบควบคุมอากาศ
ความดันลบและระบบกรองอากาศคลินิกทนั
ตกรรม

งาน 1             200,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

33



ที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินงาน
13 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2,585,100        
ครุภณัฑ์         1,979,800 

1 เคร่ืองวัดความดันโลหติแบบพกพา เคร่ือง 4              11,800 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือด เคร่ือง 3              45,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

3 เคร่ืองอบลมร้อน เคร่ือง 1              64,200 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

4 เคร่ืองฆ่าเชื้อ ด้วยแสงยวูี 200 วัตต์ เคร่ือง 1                9,900 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

5 ชุดทดสอบความสะอาดแบบรวดเร็ว ส าหรับ
ทวนสอบประสิทธิภาพของการท าความสะอาด

เคร่ือง 2             395,900 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

6 เคร่ืองดูดเสมหะ เคร่ือง 2              28,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

7 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก
ผู้รับบริการและประชาชน

เคร่ือง 1             145,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

8 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

9 เคร่ืองวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน เคร่ือง 3             210,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

10 เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหวัใจชนิดอัตโนมัติ (AED) เคร่ือง 1              70,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ค่าวัสดุ           605,300 
11 เวชภณัฑ์ปอ้งกันส าหรับการบริการฉดีวัคซีน ชุด 1             605,300 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

1,145,000        

ครุภณัฑ์         1,145,000 
1 ชุดบ าบดัอากาศและเปล่ียนถ่ายเทอากาศจาก

ผู้รับบริการและประชาชน
เคร่ือง 1             145,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

2 เคร่ืองนวดหวัใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) เคร่ือง 1          1,000,000 อยูร่ะหว่างจดัซ้ือจดัจา้ง

ปญัหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
 - ไม่มี -

สถาบนัพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพฯ

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ชายขอบและแรงงาน
ข้ามชาติ จ.ล าปาง
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