
รวม

งบด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายขัน้ต  า

ตามสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์หลัก 5 

Cluster

ค่าใชจ้า่ยเพื อสนับสนุน

การขบัเคลื อนตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ส าคัญรว่มกรมอนามยั

ค่าใช้จ่ายในการ

ศึกษาวิจัย

ค่าใช้จ่าย

เดินทาง

ต่างประเทศ

รวมทัง้สิน้ 301,442,900      298,010,100     21,118,100     186,581,500       90,310,500           160,500         3,272,300      

1 ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ 5,818,570          5,818,570         168,870          3,499,700            2,150,000              -                -                

2  กลุ่มตรวจสอบภายใน 710,000            710,000            -                 -                     710,000                 -                -                

3 ส านักงานเลขานุการกรม 2,145,000          2,145,000         -                 -                     2,145,000              -                -                

4 กองการเจ้าหน้าที่ 3,562,280          3,562,280         139,280          553,000              2,870,000              -                -                

5 กองคลัง 1,553,400          1,553,400         53,400            -                     1,500,000              -                -                

6 กองแผนงาน 3,116,740          3,116,740         44,740            -                     3,072,000              -                -                

7 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 780,320            780,320            17,320            -                     763,000                 -                -                

8 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 17,087,697        17,087,697        377,180          16,710,517          -                       -                -                

9 ส านักทันตสาธารณสุข 7,803,894          7,803,894         1,007,290        6,796,604            -                       -                -                

10 ส านักโภชนาการ 10,936,886        10,936,886        196,290          10,740,596          -                       -                -                

11 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 5,117,164          5,117,164         204,950          4,912,214            -                       -                -                

12 กองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ 16,606,408        16,606,408        151,550          16,454,858          -                       -                -                

13 ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม 5,373,061          5,212,561         50,510            5,162,051            -                       160,500          -                

14 ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 2,180,423          2,180,423         11,550            2,168,873            -                       -                -                

15 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 3,935,184          3,935,184         24,250            3,910,934            -                       -                -                

16 ศูนยบ์ริหารกฎหมายสาธารณสุข 4,257,301          4,257,301         55,130            501,971              3,700,200              -                -                

17 ศูนยห์้องปฏิบัติการกรมอนามัย 1,203,200          1,203,200         -                 929,200              274,000                 -                -                

18 ศูนยส่ื์อสารสาธารณะ 4,090,000          4,090,000         -                 1,000,000            3,090,000              -                -                

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) กรมอนามัย ภาพหมวดรายจ่าย (ยกเวน้งบบุคลากร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน)

(ข้อมูล วันที   3  มีนาคม  2563) 

ที หน่วยงาน
รวมจัดสรร

ทัง้สิน้

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื น

\\10.5.2.81\Patama\BUD 63\ตัวชีว้ดั\ที่จะขึน้เวบ็ ปี63\

1.จัดสรร 63 (6 เดือนหลัง)(โครงการ) (ปรับ 3 มี.ค. 63)แก้ไข 1



รวม

งบด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายขัน้ต  า

ตามสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์หลัก 5 

Cluster

ค่าใชจ้า่ยเพื อสนับสนุน

การขบัเคลื อนตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ส าคัญรว่มกรมอนามยั

ค่าใช้จ่ายในการ

ศึกษาวิจัย

ค่าใช้จ่าย

เดินทาง

ต่างประเทศ

ที หน่วยงาน
รวมจัดสรร

ทัง้สิน้

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื น

19 ศูนยค์วามร่วมมือระหวา่งประเทศ 860,000            860,000            -                 -                     860,000                 -                -                

20 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 1,178,285          1,178,285         173,200          498,785              506,300                 -                -                

21 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 8,115,380          8,115,380         62,060            8,053,320            -                       -                -                

22 ศูนยอ์นามยที ่1 เชียงใหม่ 13,017,758        13,017,758        2,458,050        10,559,708          -                       -                -                

23  ศูนยอ์นามัยที ่2 พิษณุโลก 9,260,311          9,260,311         1,271,640        7,988,671            -                       -                -                

24  ศูนยอ์นามัยที ่3 นครสวรรค์ 8,816,771          8,816,771         1,933,140        6,883,631            -                       -                -                

25  ศูนยอ์นามัยที ่4 สระบุรี 9,814,306          9,814,306         844,140          8,970,166            -                       -                -                

26  ศูนยอ์นามัยที ่5 ราชบุรี 10,376,297        10,376,297        1,530,190        8,846,107            -                       -                -                

27  ศูนยอ์นามัยที ่6 ชลบุรี 11,042,384        11,042,384        765,000          10,277,384          -                       -                -                

28  ศูนยอ์นามัยที ่7 ขอนแก่น 8,998,939          8,998,939         1,756,500        7,242,439            -                       -                -                

29  ศูนยอ์นามัยที ่8 อุดรธานี 9,584,783          9,584,783         361,500          9,223,283            -                       -                -                

30  ศูนยอ์นามัยที ่9  นครราชสีมา 8,653,454          8,653,454         1,301,280        7,352,174            -                       -                -                

31  ศูนยอ์นามัยที ่10 อุบลราชธานี 7,693,424          7,693,424         1,117,500        6,575,924            -                       -                -                

32  ศูนยอ์นามัยที ่11 นครศรีธรรมราช 8,950,030          8,950,030         1,322,820        7,627,210            -                       -                -                

33  ศูนยอ์นามัยที ่12 ยะลา 10,395,070        10,395,070        1,846,430        8,548,640            -                       -                -                

34  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 5,537,679          5,537,679         1,346,580        2,692,199            1,498,900              -                -                

35  ศูนยท์ันตสาธารณสุขระหวา่งประเทศฯ เชียงใหม่ 1,077,550          1,077,550         445,130          292,020              340,400                 -                -                

36  ศูนยอ์นามัยกลุ่มชาติพันธุช์ายขอบและแรงงานข้ามชาติ 2,532,951          2,532,951         80,630            1,609,321            843,000                 -                -                

37 กรมอนามัย 69,260,000        65,987,700        -                 -                     65,987,700             -                3,272,300       

\\10.5.2.81\Patama\BUD 63\ตัวชีว้ดั\ที่จะขึน้เวบ็ ปี63\

1.จัดสรร 63 (6 เดือนหลัง)(โครงการ) (ปรับ 3 มี.ค. 63)แก้ไข 2



รวม

งบด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายขัน้ต  า

ตามสิทธิ์

ค่าใช้จ่ายการ

ด าเนินงาน

ยุทธศาสตร์หลัก 5 

Cluster

ค่าใชจ้า่ยเพื อสนับสนุน

การขบัเคลื อนตาม

ประเดน็ยทุธศาสตร์

ส าคัญรว่มกรมอนามยั

ค่าใช้จ่ายในการ

ศึกษาวิจัย

ค่าใช้จ่าย

เดินทาง

ต่างประเทศ

ที หน่วยงาน
รวมจัดสรร

ทัง้สิน้

งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอื น

สรุปเงนิงบประมาณที กองคลังได้รับรอบ 6 เดือนหลัง

เงินเหลือจากรอบ 6 เดือน แรก 45,808               

เงินทีไ่ด้รับรอบ 6 เดือนหลัง 1,553,400           

 รวมกองคลังมีงบประมาณทัง้สิน้ 1,599,208          

 

 

 

\\10.5.2.81\Patama\BUD 63\ตัวชีว้ดั\ที่จะขึน้เวบ็ ปี63\

1.จัดสรร 63 (6 เดือนหลัง)(โครงการ) (ปรับ 3 มี.ค. 63)แก้ไข 3



 

สรุปแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 กรมอนามยั(งบด าเนินงาน)  
หน่วยงาน กองคลัง  

ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  รวมงบประมาณ กองคลัง 1,599,208.00   
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ 90,400.00 - 
1 19.โครงการ

ยกระดับ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ  

48)19.2 
บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายขั้นต่่า
ตามสิทธิ  

1. โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน
ค่าใช้จ่ายขั้นต่่าตาม
สิทธิ์  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขั้นต่่า
ตามสิทธิส่าหรับ
บุคลากรกองคลัง  

1.บุคลากร กองคลัง 
สามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ขั้นต่่าตามสิทธิ์ที่ได้รับ 
(ค่าเช่าบ้าน) จ่านวน 4 
คน /  
4 (คน ) 
 

รวมงบประมาณ  90,400.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

1.1.เป็นค่าเช่าบ้านตามสิทธิ
ข้าราชการทุกเดือน  

90,400.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

- แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 1,500,000.00 - 
2 21.โครงการ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

52)21.1 
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัย  

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เครือข่ายด้านการเงิน
การคลัง ประจ่าปี
งบประมาณ 2563  

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฏหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติใน
การเบิกจ่ายเงินสามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทาง
ราชการ 2. เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ประสบการณ์ 
ปัญหา-อุปสรรคต่างๆใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อการ

1.บุคลากรกรมอนามัย 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง จ่านวน 150 
คน /  
150 (คน ) 
 

รวมงบประมาณ  397,380.00  11 มี.ค. 
2563-13 มี.ค. 
2563  

1.1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
"การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการเงินการคลัง" ประจ่าปี
งบประมาณ 2563  

397,380.00  11 มี.ค. 
2563-13 มี.ค. 
2563  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ปฏิบัติราชการและ
น่าไปปรับใช้กับ
หน่วยงานได้  

3 18.โครงการ
ส่งเสริมความ
รอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านการ
บริการส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกันโรคทุก
ช่วงวัย  

46)18.2 
พัฒนาการ
สื่อสาร องค์
ความรู้ 
เครื่องมือ และ
เทคนิคการ
สร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ  

2. กิจกรรมส่งเสริม
การขับเคลื่อนกอง 
องค์กรสร้างสุข
ประจ่าปีงบประมาณ 
2563  

1. เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรกองคลัง มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง เพื่อที่จะได้มี
สุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย
และจิตใจส่งเสริมการ
ออกก่าลังกาย รวมถึง
การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 2. 
เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรมีการ
ด่าเนินงานรวบรวม

1.1. ร้อยละของจ่านวน
ผู้เข้าร่วมการด่าเนินการ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนกองคลังสู่
องค์กรสร้างสุข 2. ร้อย
ละของจ่านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรกองคลัง /  
66 (คน ) 
 

รวมงบประมาณ  50,000.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

2.1.กิจกรรมส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนกอง องค์กรสร้างสุข
ประจ่าปีงบประมาณ 2563  

50,000.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ข้อมูล ความรู้ เพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และน่าข้อมูล
ความรู้และแนวปฏิบัติที่
ดีไปใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 3. เพ่ือ
ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากรกับการ
สนับสนุนขององค์กรที่
ท่าให้บุคลากรมี
พฤติกรรม ทัศนคติ 
และความรู้สึกรวมเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับ
องค์กร 4. เพ่ือส่งเสริม
และเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท่างานด้วย



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

สวัสดิการที่เหมาะสม  

4 21.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
การบริหารและ
พัฒนาบุคลากร  

52)21.1 
ยกระดับการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคลกรม
อนามัย  

3. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัด
วางแนวทางพัฒนา
ระบบงานคลัง และ
สรุปผลการด่าเนินงาน
กองคลังประจ่าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563  

1. พัฒนาระบบงานและ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ใหม่ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 2. พัฒนา
บุคลากรให้มีความรอบรู้
เข้าใจกฎหมาย และ
ระเบียบคลังที่ออกใหม่
และให้มีคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงานแบบ
ดิจิทัล 3. เปิดโอกาสให้
บุคลากรร่วมกันคิด
ตัดสินใจ และวางแผน
งานโดยใช้หลักการมี

1.1. จ่านวนบุคลากร
เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 2. ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความพึงพอใจ
ในระดับดี-ดีมาก ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 /  
45 (คน ) 
 

รวมงบประมาณ  250,000.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

3.1.โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การจัดวางแนวทาง
พัฒนาระบบงานคลัง และ
สรุปผลการด่าเนินงานกองคลัง
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

250,000.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

ส่วนร่วม 4. พัฒนาให้
เกิดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  

5 23. โครงการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องค์กรคุณภาพ
คู่คุณธรรม  

60)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน  

4. โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกองคลัง  

1.กองคลังสามารถ
บริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ่านวน 1 
หน่วยงาน /  
1 (แห่ง ) 
 

รวมงบประมาณ  802,620.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

4.1.โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงาน  

802,620.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 8,808.00 - 
6 23. โครงการ

พัฒนาและ
ขับเคลื่อนกรม
อนามัย 4.0 
องค์กรคุณภาพ

60)23.4 
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน  

1. โครงการบริหาร
จัดการหน่วยงาน  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการกองคลัง  

1.กองคลังสามารถ
บริหารจัดการ
งบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ่านวน 1 
หน่วยงาน /  

รวมงบประมาณ  8,808.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  

1.1.โครงการบริหารจัดการ
หน่วยงาน  

8,808.00  2 มี.ค. 2563-
30 ก.ย. 2563  



ที ่
แผนจัดสรร/ 

โครงการส าคัญ 
กิจกรรมส าคัญ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ 

เป้าหมาย  
(ชื่อจ านวน/หน่วยนับ) 

กิจกรรมด าเนินงาน 
งบประมาณ  

(บาท) 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

คู่คุณธรรม  1 (แห่ง ) 
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