




































 

สรุปแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย รอบ 6 เดอืนแรก ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 (งบด าเนินงาน)  
ตามกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน  

หน่วยงาน กองคลัง  

ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  รวมงบประมาณ กองคลัง 1,501,000.00   
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 111,000.00 - 
1 19.โครงการ

ยกระดับ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ  

47)19.2 
บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายขั้นต ่า
ตามสิทธิ  

1. โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน 
ค่าใช้จ่ายขั้นต ่าตาม
สิทธิ์  

เพื อเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต ่า
ตามสิทธิส่าหรับ
บุคลากรกองคลัง  

1.เป็นค่าใช้จ่ายตาม
สิทธิของบุคลากร /  
4 (คน ) 
 

รวมงบประมาณ  111,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 2563  

1.1.เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิ
ข้าราชการทุกเดือน  

111,000.00  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 2563  

- แผนงานบูรณาการพัฒนาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 1,390,000.00 - 



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

2 19.โครงการ
ยกระดับ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ  

46)19.1 พัฒนา
ระบบการ
บริหารการคลัง
และ
งบประมาณ  

1. โครงการอบรม 
เรื อง การเพิ ม
ประสิทธิภาพด้าน
บริหารงานพัสดุตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เพื อเตรียม
ความพร้อมในการ
จัดซื้อจัดจ้างใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

1. เพื อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที ที 
ปฏิบัติงานเกี ยวกับการ
จัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพัสดุ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแนวทาง
ปฏิบัติที เกี ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
รวมถึงการปฏิบัติงานใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. 
เพื อให้เจ้าหน้าที ที 
ปฏิบัติงานเกี ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ

1.เจ้าหน้าที พัสดุของ
กรมอนามัยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
งานพัสดุ 150 คน /  
150 (คน ) 
 

รวมงบประมาณ  529,983.20  30 ต.ค. 
2562-1 พ.ย. 
2562  

1.1.โครงการอบรม เรื อง การ
เพิ มประสิทธิภาพด้าน
บริหารงานพัสดุพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

529,983.20  30 ต.ค. 
2562-1 พ.ย. 
2562  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

บริหารพัสดุ สามารถน่า
ความรู้ที ได้รับไปปรับใช้
หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3. เพื อ
เสริมสร้างทักษะที จะใช้
ปฏิบัติงานในหน้าที ของ
เจ้าหน้าที ที ปฏิบัติงาน
เกี ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง และการบริหาร
พัสดุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื อนกรม
อนามัย 4.0 

59)23.4 
ขับเคลื อนและ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน  

2. โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน  

เพื อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกองคลัง  

1.กองคลังสามารถ
บริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ่านวน 1 

รวมงบประมาณ  521,554.80  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 2563  

2.1.บริหารจัดการงบประมาณ
กองคลังกรมอนามัย  

521,554.80  1 ต.ค. 2562-
31 มี.ค. 2563  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

องค์กรคุณภาพ
คู่คุณธรรม  

หน่วยงาน /  
1 (แห่ง ) 
 

4 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

53)21.3 
ยกระดับองค์กร
สู่องค์กรที มี
สมรรถนะสูง 
(High 
Performance 
Organization : 
HPO)  

3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "แนว
ทางการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน และ
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน" 
ประจ่าปีงบประมาณ 
2563  

1. เพื อให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี ยวกับการจัด
วางระบบควบคุมภายใน
และประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส่าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 2. เพื อให้

-  รวมงบประมาณ  338,462.00  16 ธ.ค. 
2562-18 ธ.ค. 
2562  

3.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
ประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในประจ่าปีงบประมาณ 
2563"  

338,462.00  16 ธ.ค. 
2562-18 ธ.ค. 
2562  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจ
ถึงแนวทางและวิธีการ 
ตลอดจนเครื องมือที ใช้
ในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน 3. 
เพื อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
สามารถน่าความรู้ที 
ได้รับไปปรับใช้ในการ
จัดวางระบบ การ
ประเมินความเสี ยง เพื อ
จัดวางระบบควบคุม
ภายในของหน่วยงาน  

 


