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 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2561 บาท
 งบประมาณรายจ่าย    ปี 2562 บาท

1. วิสยัทศัน์

2. พนัธกจิ

3. ผลสมัฤทธ์ิและประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการใชจ้่ายงบประมาณ

กรมอนามยัเป็นองคก์รหลกัของประเทศในการอภบิาลระบบส่งเสรมิสุขภาพและระบบอนามยั
สิง่แวดลอ้มเพือ่ประชาชนสุขภาพดี

ท าหนา้ทีใ่นการสงัเคราะห ์ใชค้วามรู ้และดูภาพรวม เพือ่ก าหนดนโยบายและออกแบบระบบ
ส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม โดยการประสานงาน สรา้งความร่วมมอืและก ากบัดูแล
เพือ่ใหเ้กดิความรบัผดิชอบต่อการด าเนินงาน

1. ประชาชนกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม มคีวามรอบรู ้
   ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการมสุีขภาพดี
2. ประชาชนกลุม่เป้าหมายทีไ่ดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม สามารถจดัการ
   กบัปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อพฤตกิรรมสุขภาพ ท ัง้ในเชิงบวกและเชิงลบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ

กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

1,990,065,300             
2,016,780,700             
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4. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,990.0653     2,016.7807     1,895.4183     1,988.8013     1,635.8896     
รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,990.0653     2,016.7807     1,895.4183     1,988.8013     1,635.8896     
รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการภาครฐั
 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,254.5006  1,249.0704  1,317.9545  1,390.8581  1,468.0179  
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสง่เสรมิสขุภาพและ
อนามยัสิง่แวดลอ้มเหมาะสมตามกลุม่วยัและ
อยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อการมีสขุภาพดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ภาคเีครอืขา่ยและ
ประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้บัองคค์วามรู ้
เทคโนโลย ีนวตักรรม และบรกิาร
ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ครอบคลมุ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 306.3978     355.8112     146.0608     146.0608     146.0608     
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
3. ประชาชนและภาคีเครอืข่ายภายใต ้
โครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิ
พระเกยีรติมีพฤติกรรมสขุภาพที่เหมาะสม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ภาคเีครอืขา่ยภายใต ้
โครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระ
เกยีรตทิีน่ าองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและ
นวตักรรมดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยั
สิง่แวดลอ้มไปประยุกตใ์ช ้

แห่ง 1,280 1,345 1,345 1,345 1,345

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 17.9752      21.8109      21.8109      21.8109      21.8109      
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
4. ประชาชนในเขตเศรษฐกจิพิเศษไดร้บั
การสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ที่มีมาตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของภาคี
เครอืขา่ยมกีารส่งเสรมิสุขภาพและเฝ้าระวงั
ดา้นอนามยัในพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ

รอ้ยละ 55 60 65 70 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 10.1810      9.7597       10.2476      10.7600      -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

5. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน ้าสะอาดเพื่อ
การบรโิภค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่มรีะบบการจดัการคุณภาพ
น า้บรโิภคไดม้าตรฐาน

แห่ง 100 200 220 250 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.4000       2.4000       2.5200       2.6460       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
6. ประชาชนมีความรูแ้ละไดร้บับรกิารจดัการ
สว้มและสิง่ปฏิกูลที่ถูกตอ้ง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่มกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย
เกีย่วกบัการจดัการสิง่ปฏกูิล

รอ้ยละ 75 80 85 90 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.1500       2.1500       2.2575       2.3703       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
7. ประชาชนมีความพึงพอใจการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ
กรมอนามยั

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละการด าเนินงาน
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ

รอ้ยละ 80 82 84 85 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.1012       1.1356       1.1923       1.2519       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
8. ประชาชนและภาคีเครอืข่ายมีความสามารถ
ในการจดัการขยะอย่างถูกตอ้งและ
มีประสทิธิภาพเพื่อสขุภาพที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของภาคี
เครอืขา่ยทีม่กีารจดัการขยะอย่างถูกตอ้ง

รอ้ยละ 80 85 90 100 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 29.7444      25.5436      26.8207      28.1618      -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
9. ประชาชนและภาคีเครอืข่ายมีการจดัการ
อนามยัสิง่แวดลอ้มเพื่อสขุภาพที่ดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จงัหวดัเป้าหมาย
มภีาคเีครอืขา่ยทีม่กีารจดัการอนามยั
สิง่แวดลอ้มในพื้นทีเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ

จงัหวดั -              15 15 15 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -              7.0000       7.3500       7.7175       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

10. ผูสู้งอายไุดร้บัความคุม้ครองดา้นการสง่เสรมิ
สขุภาพอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทียม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : จ านวนผูสู้งอายุ
ทีเ่ขา้ถงึหรอืใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
การดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในชมุชน

ราย 180,000 200,000 400,000 500,000 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 134.7525     105.6610     110.9440     116.4912     -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
11. ประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสขุภาพ
จากมลพิษอากาศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : รอ้ยละของภาคี
เครอืขา่ยเป้าหมายทีม่กีารเฝ้าระวงัผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพษิทางอากาศตามแนวทาง
ทีก่รมอนามยัก าหนด

รอ้ยละ 55 60 60 60 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3900       3.8118       4.0023       4.2023       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
12. ประชาชนและภาคีเครอืข่ายเป้าหมายไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพดา้นการสง่เสรมิสขุภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการ
เพื่อการมีสขุภาพดี

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ประชาชนและภาคี
เครอืขา่ยไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้
เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ราย 2,200 3,980 4,380 4,820 -              

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ภาคเีครอืขา่ยเป้าหมาย
ไดร้บัการพฒันาศกัยภาพเพือ่เสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติและภูมคุิม้กนัทีเ่ขม้แขง็ใหป้ระชาชน

แห่ง 664 720 790 870 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 189.0222     196.0052     205.8054     216.0956     -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
13. ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความมัน่คงในชีวิต

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : ภาคเีครอืขา่ยไดร้บั
การพฒันาศกัยภาพเพือ่สรา้งภูมคุิม้กนั
ทีเ่ขม้แขง็และม ัน่คงในชวีติของประชาชน

แห่ง 165 180 200 220 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.9583       8.9583       9.4062       9.8765       -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน
ตวัช้ีวดั หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

14. ผลงานการวิจยั พฒันานวตักรรม สามารถ
แกป้ญัหาและพฒันางานสง่เสรมิสขุภาพและ
อนามยัสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างเหมาะสม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ : โครงการพฒันา
องคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม
การส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ไดม้าตรฐานทางวชิาการระดบัดมีาก

รอ้ยละ 80 80 80 80 -              

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.4921      27.6630      29.0461      30.4984      -              
 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
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5. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามแผนงาน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565- จบ
แผนงานพื้นฐาน 5 61.5418     26.9771     26.9771     46.5557     -             

1. ผลผลติ : พฒันาและบรกิารการส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม
กบัประชาชน ชมุชนและภาคเีครอืขา่ย

5 61.5418       26.9771       26.9771       46.5557       -                

รวมทัง้สิ้น 5 61.5418     26.9771     26.9771     46.5557     -             

เหตผุลความจ าเป็นในการต ัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี
1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายทีต่อ้งด าเนินการต่อเน่ือง  จ านวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  41,963,200  บาท
2. เป็นรายการทีด่  าเนินการไมแ่ลว้เสร็จใน 1 ปีงบประมาณ  จ านวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  19,578,600  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จ านวน 
รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 
งบประมาณ

แผนงานบูรณาการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ และการจดัการมลพษิและสิง่แวดลอ้ม 36,355,400                       
แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 1,135,600                        

แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ 204,963,500                     
แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพือ่รองรบัสงัคมผูสู้งอายุ 105,661,000                     
แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน า้ 4,550,000                        

4. แผนงานบูรณาการ 390,088,200                  
แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 9,759,700                        
แผนงานบูรณาการวจิยัและนวตักรรม 27,663,000                       

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 355,811,200                     
3. แผนงานยทุธศาสตร ์ 21,810,900                   
แผนงานยุทธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมสุีขภาวะทีด่ี 21,810,900                       

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 1,249,070,400               
2. แผนงานพื้นฐาน 355,811,200                  
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7. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 1,195.3968  574.6359        209.7504        2.7820          34.2156         2,016.7807     
1. แผนงานบคุลากรภาครฐั (ดา้นการ
พฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน)

1,195.3968  53.6736         -                 -                 -                 1,249.0704     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-              136.7262        209.7504        2.7820          6.5526          355.8112        

ผลผลติที ่1 : พฒันาและบรกิาร
การส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสมกบัประชาชน ชมุชนและภาคี
เครอืขา่ย

            -          136.7262        209.7504           2.7820           6.5526        355.8112

3. แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้น
มีสขุภาวะที่ดี

-              21.8109         -                 -                 -                 21.8109         

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาและบรกิาร
การส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่หมาะสมกบัประชาชนในพื้นทีโ่ครงการ
พระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ

            -            21.8109                -                  -                  -            21.8109

4. แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพิเศษ

-              9.7597          -                 -                 -                 9.7597          

โครงการที ่1 : โครงการพฒันาการส่งเสรมิ
สุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มรองรบัพื้นที่
เขตเศรษฐกจิพเิศษ

            -             9.7597                -                  -                  -             9.7597

5. แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม -              -                 -                 -                 27.6630         27.6630         
โครงการที ่1 : โครงการการวจิยั นวตักรรม
ดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
เพือ่รองรบัการมสุีขภาพดขีองประชาชน
ทกุกลุม่วยั

            -                  -                  -                  -            27.6630          27.6630

6. แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต

-              204.9635        -                 -                 -                 204.9635        

โครงการที ่1 : โครงการเสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติใหม้คีวามเขม้แขง็และม ัน่คง

            -             8.9583                -                  -                  -             8.9583

โครงการที ่2 : โครงการพฒันาศกัยภาพ
และบรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชน
กลุม่เป้าหมายทีเ่หมาะสม

            -          196.0052                -                  -                  -          196.0052

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย
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แผนงาน
ผลผลติ / โครงการ งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

          หน่วย : ลา้นบาท 
งบรายจา่ย

7. แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาค
เพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ

-              105.6610        -                 -                 -                 105.6610        

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิการใช ้
นวตักรรมเทคโนโลยกีารดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุ

            -            46.5610                -                  -                  -            46.5610

โครงการที ่2 : โครงการส่งเสรมิใหผู้สู้งอายุ
เขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่สุขภาวะ
ทีด่ี

            -            59.1000                -                  -                  -            59.1000

8. แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรน ้า

-              4.5500          -                 -                 -                 4.5500          

โครงการที ่1 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
การจดัการน า้เพือ่การบรโิภค

            -             2.4000                -                  -                  -             2.4000

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบบรหิารจดัการสิง่ปฏกูิลและลด
การปนเป้ือนแหลง่น า้ชมุชน

            -             2.1500                -                  -                  -             2.1500

9. แผนงานบูรณาการพฒันาเมือง
อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจดัการ
มลพิษและสิง่แวดลอ้ม

-              36.3554         -                 -                 -                 36.3554         

โครงการที ่1 : โครงการเฝ้าระวงัความเสีย่ง
สุขภาพจากปญัหาหมอกควนัและมลพษิ
อากาศในพื้นทีว่กิฤต

            -             3.8118                -                  -                  -             3.8118

โครงการที ่2 : โครงการเพิม่ศกัยภาพ
การจดัการขยะมลูฝอยชมุชน ของเสยี
อนัตรายชมุชน และมลูฝอยตดิเชื้อ

            -            25.5436                -                  -                  -            25.5436

โครงการที ่3 : โครงการส่งเสรมิการพฒันา
อนามยัสิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชน
สู่การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ

            -             7.0000                -                  -                  -             7.0000

10. แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติ
และประพฤติมิชอบ

-              1.1356          -                 -                 -                 1.1356          

โครงการที ่1 : โครงการส่งเสรมิ สนบัสนุน
การสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติ
ใหเ้ขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพ

            -             1.1356                -                  -                  -             1.1356
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8. รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

8.1.1   งบประมาณและประมาณการรายจา่ยเงนิงบประมาณและเงนินอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
1,254.5006       1,249.0704       1,317.9545       1,390.8581       1,468.0179       
1,254.5006       1,249.0704       1,317.9545       1,390.8581       1,468.0179       
1,197.2779       1,195.3968       1,264.2809       1,337.1845       1,414.3443       

57.2227          53.6736          53.6736          53.6736          53.6736          
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   
-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบบคุลากร
      - งบด าเนินงาน
      - งบเงนิอดุหนุน

8.1 แผนงานบคุลากรภาครฐั                       1,249,070,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่เงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
รายการบคุลากรภาครฐั 1,249,070,400 บาท
1. งบบคุลากร 1,195,396,800         บาท

1.1 เงนิเดือนและคา่จา้งประจ า 1,053,417,800         บาท
1.1.1 เงนิเดอืน 827,310,600           บาท
1.1.2 ค่าจา้งประจ า 226,107,200           บาท

1.2 คา่ตอบแทนพนกังานราชการ 141,979,000           บาท
2. งบด าเนินงาน 53,673,600            บาท

2.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 53,673,600            บาท
(1) ค่าเช่าบา้น 2,554,800              บาท
(2) เงนิเพิม่พเิศษส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทยแ์ละเภสชักร ทีไ่มท่  าเวชปฏบิตัส่ิวนตวั 13,170,000             บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจ าต าแหน่ง 1,600,800              บาท
(4) ค่าตอบแทนส าหรบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 29,808,000             บาท
(5) เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าในส านกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 
ของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 1,170,000              บาท
(6) เงนิสวสัดกิารส าหรบัการปฏบิตังิานประจ าในส านกังานในพื้นทีพ่เิศษ (สปพ.) 
ของพนกังานราชการ 495,000                บาท
(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 4,875,000              บาท
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บาท
บาท

วตัถปุระสงค ์: 

8.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
136.7262   209.7504  2.7820     6.5526     355.8112  
132.7262      -              2.7820       6.5526       142.0608     

-                190.1345     -              -              190.1345     
4.0000         19.6159      -              -              23.6159      

8.2.1.2   เป้าหมายผลผลติ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 4
 ( 2 )

4 4 4 4

ลา้นบาท 306.3978      355.8112     146.0608     146.0608     146.0608     
ลา้นบาท 306.3978      355.8112     146.0608     146.0608     146.0608     
ลา้นบาท 132.1843      136.7262     136.7262     136.7262     136.7262     
ลา้นบาท 164.4789      209.7504     -              -              -              
ลา้นบาท 3.1820         2.7820       2.7820       2.7820       2.7820       
ลา้นบาท 6.5526         6.5526       6.5526       6.5526       6.5526       
ลา้นบาท -                -               -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ระบบสนบัสนุนส่งเสรมิสุขภาพและอนามยั
สิง่แวดลอ้มไดร้บัการพฒันา

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาขบัเคลือ่นนโยบายยุทธศาสตรด์า้นการส่งเสรมิสุขภาพและ
อนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่ประชาชนและกลุม่เป้าหมายเฉพาะ
2. พฒันาศูนยเ์รยีนรูก้ารส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
3. พฒันาและบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

8.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                 355,811,200
8.2.1  ผลผลติที่ 1 :  พฒันาและบรกิารการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มที่เหมาะสม
กบัประชาชน ชมุชนและภาคีเครอืข่าย

                355,811,200

 เพือ่ผลติ พฒันา และถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
 แก่ประชาชน ชมุชน และภาคเีครอืขา่ย รวมถงึกลุม่และพื้นทีเ่ป้าหมายเฉพาะ รวมท ัง้การสนบัสนุนใหภ้าคเีครอืขา่ย
 ดา้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บั
 การส่งเสรมิสุขภาพทีด่มีคุีณภาพ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
ผลผลิต : พฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ที่เหมาะสมกบัประชาชน ชุมชนและภาคีเครือข่าย

355,811,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 136,726,200           บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,841,700           บาท

(1) รายการไมผู่กพนั 78,433,200             บาท
(1) ค่าตอบแทนพยาบาลปฏบิตังิานเวรบา่ย-ดกึ 7,594,200              บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 393,000                บาท
(3) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,204,000             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 509,400                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,991,200              บาท
(6) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 896,400                บาท
(7) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 200,000                บาท
(8) วสัดุอาหาร 54,645,000             บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต ์12 คนั 2,431,400              บาท
งบประมาณท ัง้สิ้น 13,106,800             บาท
ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ 5,812,600              บาท
ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 2,431,400              บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 2,431,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 2,431,400              บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต ์35 คนั 7,398,500              บาท
งบประมาณท ัง้สิ้น 39,745,200             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 10,151,200             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 7,398,500              บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 7,398,500              บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 7,398,500              บาท
ปี 2565 ผูกพนังบประมาณ 7,398,500              บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต ์69 คนั 19,578,600             บาท
งบประมาณท ัง้สิ้น 97,893,000             บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,578,600             บาท
ปี 2563 ผูกพนังบประมาณ 19,578,600             บาท
ปี 2564 ผูกพนังบประมาณ 19,578,600             บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพนังบประมาณ 39,157,200             บาท
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1.2 คา่สาธารณูปโภค 28,884,500            บาท
(1) ค่าไฟฟ้า 13,218,500             บาท
(2) ค่าประปา 5,486,000              บาท
(3) ค่าโทรศพัท์ 6,180,000              บาท
(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 4,000,000              บาท

2. งบลงทนุ 209,750,400           บาท
2.1 คา่ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 209,750,400           บาท

2.1.1 คา่ครุภณัฑ ์ 98,426,500            บาท
2.1.1.1 ครุภณัฑส์ านกังาน 9,218,700              บาท

(1) ครุภณัฑส์ านกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,218,700              บาท
รวม 67 รายการ (รวม 1,248 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 1,288,000              บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ทีน่ ัง่ (ดเีซล) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 คนั 1,288,000              บาท

2.1.1.3 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 19,615,900             บาท
(1) ครุภณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 9,237,700              บาท
รวม 19 รายการ (รวม 447 หน่วย)

(2) ปรบัปรุงระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 4,000,000              บาท
(3) ระบบบรกิารศูนยก์ลางขอ้มลูกรมอนามยั (Cloud Storage Service) 
กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 5,378,200              บาท
(4) ระบบก ากบัการขนส่งมลูฝอยตดิเชื้อ แบบ Infectious waste Digital
Tracking System กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ี
จงัหวดันนทบรุ ี1 ระบบ 1,000,000              บาท

2.1.1.4 ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั 1,168,000              บาท
(1) ครุภณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 1,168,000              บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 2,162,500              บาท
(1) ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 2,162,500              บาท
รวม 13 รายการ (รวม 26 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภณัฑก์ารแพทย์ 23,609,900             บาท
(1) ครุภณัฑก์ารแพทยท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 14,809,900             บาท
รวม 65 รายการ (รวม 115 หน่วย)

(2) เครื่องตรวจอวยัวะภายในดว้ยคลืน่เสยีงความถีสู่ง 4 มติ ิศูนยอ์นามยัที ่7
 ขอนแก่น ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 1 เครื่อง 5,000,000              บาท
(3) เครื่องเอ็กซเรยฟ์นัภายนอกช่องปาก กระโหลกศีรษะ และสามมติ ิ
ระบบดจิติอล สถาบนัพฒันาสุขภาวะเขตเมอืง แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000              บาท
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(4) โคมไฟผา่ตดัชนิดโคมคู่ ศูนยอ์นามยัที ่3 นครสวรรค ์
ต าบลนครสวรรคอ์อก อ าเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 ชุด 1,300,000              บาท

2.1.1.7 ครุภณัฑว์ทิยาศาสตร์ 39,263,500             บาท
(1) ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 1 ลา้นบาท 4,368,500              บาท
รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)

(2) ชุดพฒันาศกัยภาพหอ้งปฏบิตักิาร กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี10 ชุด 10,745,000             บาท
(3) เครื่องวเิคราะหไ์ซยาไนดอ์ตัโนมตั ิกรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 3,210,000              บาท
(4) เครื่องวเิคราะหป์รมิาณโลหะหนกัดว้ยเทคนิค ICP-MS กรมอนามยั 
ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 7,850,000              บาท
(5) เครื่องวเิคราะหห์าปรมิาณแอนไอออน กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 3,000,000              บาท
(6) เครื่องวเิคราะหห์าธาตโุลหะปรมิาณนอ้ย (Inductively Coupled Plasma
Mass Spectrometer System) กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชุด 7,890,000              บาท
(7) เครื่องตรวจวเิคราะหส์ารเคมอีตัโนมตั ิศูนยอ์นามยัที ่6 ชลบรุ ีต าบลนาป่า
อ าเภอเมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชุด 2,200,000              บาท

2.1.1.8 ครุภณัฑน์วตักรรมไทย-ดา้นการแพทย์ 2,100,000              บาท
(1) รถพยาบาลเคลอืบสารตา้นจลุชีพ ศูนยอ์นามยัที ่9 นครราชสมีา 
ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 คนั 2,100,000              บาท

2.1.2 คา่ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 111,323,900           บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 48,094,900             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 23,687,400             บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) อาคารพกัเจา้หนา้ที ่ศูนยอ์นามยัที ่8 อุดรธานี ต าบลสามพรา้ว 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 หลงั 12,606,100             บาท
งบประมาณท ัง้สิ้น 15,645,900             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 3,039,800              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 12,606,100             บาท

(3) อาคารพกัพยาบาล 32 หอ้ง ศูนยอ์นามยัที ่5 ราชบรุ ีต าบลหนา้เมอืง 
อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั 11,801,400             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารทีท่  าการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 19,527,200             บาท
(1) อาคารส านกังานศูนยอ์นามยัที ่8 อุดรธานี ต าบลสามพรา้ว 
อ าเภอเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 1 หลงั 19,527,200             บาท
งบประมาณท ัง้สิ้น 24,189,600             บาท
ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 4,662,400              บาท
ปี 2562 ตัง้งบประมาณ 19,527,200             บาท
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2.1.2.3 ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่น 33,376,800             บาท
(1) ค่าปรบัปรุงสิง่ก่อสรา้งอื่นทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 33,376,800             บาท
รวม 43 รายการ (รวม 51 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,246,300              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,246,300              บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,000,000              บาท
(1) ค่าปรบัปรุงอาคารสาธารณสุขและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 1,000,000              บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.6 ค่าก่อสรา้งอื่นๆ 8,078,700              บาท
(1) ค่าก่อสรา้งอื่นๆทีม่รีาคาต่อหน่วยต า่กวา่ 10 ลา้นบาท 8,078,700              บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3. งบเงนิอดุหนุน 2,782,000              บาท
3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,782,000              บาท

1) เงนิอุดหนุนโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งประเทศดา้นประชากร
และการวางแผนครอบครวั 782,000                บาท
2) เงนิอุดหนุนโครงการพฒันาบคุลากรกรมอนามยั 2,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอื่น 6,552,600              บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว 6,552,600              บาท
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บาท
บาท

8.3.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.3.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.3.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     6  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2565)
8.3.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.3.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
21.8109     -             -             -            21.8109   
21.8109        -                -                -              21.8109      

8.3.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 900 
( 700 )

1,425 1,425 1,425 1,425

ลา้นบาท 36.6024        21.8109       21.8109        21.8109      21.8109      
ลา้นบาท 36.6024        21.8109       21.8109        21.8109      21.8109      
ลา้นบาท 36.6024        21.8109       21.8109        21.8109      21.8109      
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   21,810,900
8.3.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาและบรกิารการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ

                   21,810,900

 เพือ่พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  123,846,000

8.3  แผนงานยทุธศาสตรส์รา้งเสรมิใหค้นมีสขุภาวะที่ดี

                  123,846,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชนในพื้นที่
โครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ประชาชน ชมุชน และภาคเีครอืขา่ยใน
พื้นทีโ่ครงการพระราชด ารแิละโครงการเฉลมิพระเกยีรติ
ไดร้บัการถ่ายทอดองคค์วามรู ้เทคโนโลย ีและนวตักรรม
การส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามยั
สิง่แวดลอ้มที่เหมาะสมกบัประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชด าริ
และโครงการเฉลิมพระเกยีรติ

21,810,900 บาท

1. งบด าเนินงาน 21,810,900            บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,810,900            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,758,400              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,310,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,372,800              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 2,204,200              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 1,558,500              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 2,598,400              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 2,500,000              บาท
(8) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 3,342,000              บาท
(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 166,600                บาท
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บาท
บาท

8.4.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.4.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.4.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.4.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.4.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
9.7597      -             -             -            9.7597     
9.7597         -                -                -              9.7597       

8.4.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 1
( 1 )

1 1 1 -

ลา้นบาท 10.1810        9.7597         10.2476        10.7600      -               
ลา้นบาท 10.1810        9.7597         10.2476        10.7600      -               
ลา้นบาท 10.1810        9.7597         10.2476        10.7600      -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.4  แผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ                     9,759,700
8.4.1  โครงการที่ 1 :  โครงการพฒันาการสง่เสรมิสขุภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้มรองรบั
พื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ

                    9,759,700

 พฒันาระบบอนามยัสิง่แวดลอ้มเพือ่รองรบัพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษอย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหป้ระชาชนอยูใ่น
 สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม และมคุีณภาพชวีติทีด่ี

 พื้นทีใ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษ ไดแ้ก่ จงัหวดัตาก จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัตราด จงัหวดัสงขลา 
 จงัหวดัหนองคาย จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดันครพนม จงัหวดักาญจนบรุ ีและจงัหวดันราธวิาส

                   40,948,300
                   40,948,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. การจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มในพื้นทีพ่ฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ใหเ้กดิเมอืงน่าอยูอ่ย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : มรีะบบฐานขอ้มลูและเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้มพื้นทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
รองรบัพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษ

9,759,700 บาท

1. งบด าเนินงาน 9,759,700              บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,759,700              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 396,400                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,800,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,797,100              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 2,538,400              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 27,800                 บาท
(6) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 200,000                บาท
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บาท
บาท

8.5.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.5.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.5.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.5.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.5.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
-             -          -            27.6630   27.6630   
-                -             -              27.6630      27.6630      

8.5.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 19
 ( 19 )

19 19 19 -

ลา้นบาท 45.2147        27.6630     29.0461      30.4984      -               
ลา้นบาท 45.2147        27.6630     29.0461      30.4984      -               
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท 45.2147       27.6630     29.0461      30.4984      -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.5  แผนงานบูรณาการวิจยัและนวตักรรม                  27,663,000
8.5.1  โครงการที่ 1 :  โครงการการวิจยั นวตักรรมดา้นสง่เสรมิสขุภาพและอนามยั
สิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบัการมีสขุภาพดีของประชาชนทกุกลุม่วยั

                 27,663,000

 เพือ่การวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นส่งเสรมิสุขภาพและอนามยัสิง่แวดลอ้ม รองรบัการมสุีขภาพดี
 ของประชาชนทกุกลุม่วยั

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                 132,422,200
                 132,422,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการวจิยัและนวตักรรมดา้นการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนโครงการพฒันาองคค์วามรู ้
เทคโนโลย ีและนวตักรรมการส่งเสรมิสุขภาพ
และอนามยัสิง่แวดลอ้ม
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการการวิจยั นวตักรรมดา้นส่งเสริมสุขภาพและ
อนามยัสิง่แวดลอ้มเพื่อรองรบัการมีสุขภาพดีของประชาชนทกุกลุม่วยั

27,663,000 บาท

1. งบรายจา่ยอื่น 27,663,000            บาท
1) ค่าใชจ่้ายในการศึกษาวจิยั 27,663,000             บาท
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บาท
บาท

8.6.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.6.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
8.9583      -             -             -            8.9583     
8.9583         -                -                -              8.9583       

8.6.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

เรื่อง 1
( 1 )

1 1 1 -

ลา้นบาท 8.9583         8.9583         9.4062         9.8765        -               
ลา้นบาท 8.9583         8.9583         9.4062         9.8765        -               
ลา้นบาท 8.9583         8.9583         9.4062         9.8765       -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.6  แผนงานบูรณาการพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                  204,963,500
8.6.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเสรมิสรา้งทกัษะชีวิตใหมี้ความเขม้แข็งและมัน่คง                     8,958,300

 เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพและจดัการดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเจรญิเตบิโตและการมพีฒันาการสมวยั
 ของเดก็อย่างมคุีณภาพ

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                   37,199,300
                   37,199,300

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการพฒันาเดก็

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : มาตรฐานและรูปแบบการเสรมิสรา้ง
ความเขม้แขง็ทกัษะชวีติของประชาชนกลุม่เป้าหมาย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเสริมสรา้งทกัษะชีวิตใหมี้ความเขม้แข็งและมัน่คง 8,958,300 บาท
1. งบด าเนินงาน 8,958,300              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 8,958,300              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 2,193,000              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,700,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,013,200              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 1,308,900              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 31,200                 บาท
(6) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 1,712,000              บาท
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บาท

8.6.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.6.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.6.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.6.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.6.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
196.0052    -             -             -            196.0052  
89.1072        -                -                -              89.1072      
28.6000        -                -                -              28.6000      
22.0520        -                -                -              22.0520      
56.2460        -                -                -              56.2460      

8.6.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ดา้น 4
( 2 )

4 4 4 -

ลา้นบาท 383.5597       196.0052      205.8054      216.0956     -               
ลา้นบาท 383.5597       196.0052      205.8054      216.0956     -               
ลา้นบาท 383.5597      196.0052      205.8054      216.0956     -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.6.2  โครงการที่ 2 :  โครงการพฒันาศกัยภาพและบรกิารสง่เสรมิสขุภาพประชาชน
กลุม่เป้าหมายที่เหมาะสม

                 196,005,200

 เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพของประชาชนทกุช่วงวยัใหม้พีฤตกิรรมทีพ่งึประสงคแ์ละอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการมี
 สุขภาพด ีรวมถงึมทีกัษะและเกดิการเรยีนรู ้สามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

               1,001,465,900
               1,001,465,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาการศึกษาทีม่คุีณภาพส่งเสรมิสุขภาพและเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ
2. ส่งเสรมิพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการด ารงชวีติผูสู้งอายุ
3. ส่งเสรมิพฒันาทกัษะและสมรรถนะวยัแรงงานอย่างต่อเน่ือง
4. ส่งเสรมิการเกดิอย่างมคุีณภาพและการมพีฒันาการสมวยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : มาตรฐานและรูปแบบการพฒันาและ
บรกิารส่งเสรมิสุขภาพประชาชนกลุม่เป้าหมาย
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการพฒันาศกัยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนกลุม่เป้าหมายที่เหมาะสม

196,005,200 บาท

1. งบด าเนินงาน 196,005,200           บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 196,005,200           บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 7,451,600              บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,922,500              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 58,858,500             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 47,265,900             บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 14,833,000             บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 24,966,700             บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 18,390,500             บาท
(8) วสัดุเวชภณัฑ์ 997,000                บาท
(9) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 2,250,000              บาท
(10) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 11,069,500             บาท
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บาท
บาท

8.7.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.7.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
46.5610     -             -             -            46.5610   
46.5610        -                -                -              46.5610      

8.7.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ลา้นคน 3.5
( 1.5 )

5 6 7 -

ลา้นบาท 87.7600        46.5610       48.8890        51.3335      -               
ลา้นบาท 87.7600        46.5610       48.8890        51.3335      -               
ลา้นบาท 87.7600        46.5610       48.8890        51.3335      -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.7  แผนงานบูรณาการสรา้งความเสมอภาคเพื่อรองรบัสงัคมผูสู้งอายุ                  105,661,000
8.7.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีการดูแลสขุภาพผูสู้งอายุ                    46,561,000

 เพือ่พฒันาองคค์วามรู ้ส่งเสรมิการใชน้วตักรรมเทคโนโลยใีนการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุใหม้สุีขภาวะทีด่ี

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  234,543,500
                  234,543,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : ผูสู้งอายุเขา้ถงึนวตักรรมบรกิารสุขภาพ
ช่องปากแบบผสมผสาน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 46,561,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 46,561,000            บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 46,561,000            บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 1,938,600              บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 5,789,000              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 18,716,600             บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 504,200                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 19,612,600             บาท
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บาท

8.7.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.7.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.7.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.7.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.7.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
59.1000     -             -             -            59.1000   
59.1000        -                -                -              59.1000      

8.7.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ราย 180,000
( 171,983 )

200,000 400,000 500,000 -

ลา้นบาท 164.9153       59.1000       62.0550        65.1577      -               
ลา้นบาท 164.9153       59.1000       62.0550        65.1577      -               
ลา้นบาท 164.9153      59.1000       62.0550        65.1577      -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.7.2  โครงการที่ 2 :  โครงการสง่เสรมิใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสขุภาวะที่ดี

                   59,100,000

 เพือ่ส่งเสรมิสุขภาพและพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการดูแลผูสู้งอายุ รวมท ัง้ผูสู้งอายุไดร้บั
 ความคุม้ครองดา้นการส่งเสรมิสุขภาพอย่างท ัว่ถงึและเท่าเทยีม

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  351,228,000
                  351,228,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาระบบการดูแลดา้นสุขภาพผูสู้งอายุ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : จ านวนผูสู้งอายุทีเ่ขา้ถงึหรอืใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยกีารดูแลผูสู้งอายุระยะยาวในชมุชน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมใหผู้สู้งอายเุขา้ถงึนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสุขภาวะที่ดี

59,100,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 59,100,000            บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,100,000            บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 44,100,000             บาท
(2) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 10,000,000             บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 5,000,000              บาท
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บาท
บาท

8.8.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.8.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.4000      -          -            -            2.4000     
2.4000         -             -              -              2.4000       

8.8.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ระบบ 1 1 1 1 -
 ( 1 )

ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.5200        2.6460        -               
ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.5200        2.6460        -               
ลา้นบาท 2.4000         2.4000      2.5200       2.6460       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   4,550,000
8.8.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน ้าเพื่อการบรโิภค                    2,400,000

 เพือ่พฒันาและจดัการดา้นคุณภาพน า้ รวมท ัง้ประชาชนเขา้ถงึการไดร้บัน า้บรโิภคทีม่คุีณภาพ ปลอดภยั 
 และไดม้าตรฐาน

 พื้นทีลุ่ม่น า้ส  าคญัของประเทศ 25 ลุม่น า้ และพื้นทีร่บัผดิชอบของกรมอนามยั

                    9,966,000

8.8  แผนงานบูรณาการบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า

                    9,966,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. พฒันาและรบัรองมาตรฐานการจดัการคุณภาพน า้บรโิภค

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : มรีะบบเฝ้าระวงัคุณภาพน า้บรโิภค

รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน ้าเพื่อการบริโภค 2,400,000 บาท
1. งบด าเนินงาน 2,400,000              บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,400,000              บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 570,000                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,080,000              บาท
(3) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 750,000                บาท



454

บาท

8.8.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.8.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.8.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     4  ปี (ปี 2561 ถงึ  ปี 2564)
8.8.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.8.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
2.1500      -          -            -            2.1500     
2.1500         -             -              -              2.1500       

8.8.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

โครงการ 1
( 1 )

1 1 1 -

ลา้นบาท 2.1500         2.1500      2.2575        2.3703        -               
ลา้นบาท 2.1500         2.1500      2.2575        2.3703        -               
ลา้นบาท 2.1500         2.1500      2.2575       2.3703       -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -              -              -              
ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.8.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเพิ่มประสทิธิภาพระบบบรหิารจดัการสิง่ปฏิกูล
และลดการปนเป้ือนแหลง่น ้าชมุชน

                   2,150,000

 ส่งเสรมิการป้องกนัและลดการปนเป้ือนสิง่ปฏกูิลสู่แหลง่น า้และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดผลกระทบต่อสุขภาพ
 ของประชาชน

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                    8,927,800
                    8,927,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการป้องกนัและลดการปนเป้ือนสิง่ปฏกูิลสู่แหลง่น า้

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : มกีารบรหิารจดัการสิง่ปฏกูิลและลด
การปนเป้ือนแหลง่น า้ชมุชน
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจดัการสิง่ปฏิกูล
และลดการปนเป้ือนแหล่งน ้าชุมชน

2,150,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 2,150,000              บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,150,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 144,900                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 800,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 945,500                บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 154,600                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 105,000                บาท
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บาท
บาท

8.9.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.9.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.9.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
3.8118      -             -             -            3.8118     
2.5418         -                -                -              2.5418       

1.2700         -                -                -              1.2700       

8.9.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

ชดุ - 1 1 1 -

จงัหวดั 9
( 9 )

9 9 9 -

ลา้นบาท 6.3900         3.8118         4.0023         4.2023        -               
ลา้นบาท 6.3900         3.8118         4.0023         4.2023        -               
ลา้นบาท 6.3900         3.8118         4.0023         4.2023       -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

                   36,355,400
8.9.1  โครงการที่ 1 :  โครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งสขุภาพจากปญัหาหมอกควนั
และมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต

                    3,811,800

 เพือ่เสรมิสรา้งความเขม้แขง็การเฝ้าระวงัผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพษิอากาศ และเสรมิสรา้งทกัษะในการดูแล
 และป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ รวมท ัง้การจดัการสุขภาพตนเองจากมลพษิสิง่แวดลอ้ม

 พื้นทีห่นา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ีพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล และพื้นที ่9 จงัหวดัหมอกควนัภาคเหนือ
 ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม ่จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัล  าพูน จงัหวดัล  าปาง จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่
 จงัหวดัน่าน และจงัหวดัตาก

                   18,406,400

8.9  แผนงานบูรณาการพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจดัการมลพิษและสิง่แวดลอ้ม

                   18,406,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ประเมนิเฝ้าระวงัความเสีย่งสุขภาพจากมลพษิอากาศในพื้นที่
หนา้พระลาน จงัหวดัสระบรุแีละพื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล
2. ประเมนิและเฝ้าระวงัความเสีย่งต่อสุขภาพจากมลพษิอากาศในพื้นที่
9 จงัหวดั หมอกควนัภาคเหนือ

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : มขีอ้เสนอเชงินโยบายในการจดัการ
ความเสีย่งในพื้นทีห่นา้พระลาน จงัหวดัสระบรุ ี
พื้นทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล
เชงิปรมิาณ : มกีารเฝ้าระวงัและลดผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพษิอากาศในพื้นที ่9 จงัหวดั หมอกควนัภาคเหนือ
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเฝ้าระวงัความเสีย่งสุขภาพจากปญัหาหมอกควนั
และมลพิษอากาศในพื้นที่วิกฤต

3,811,800 บาท

1. งบด าเนินงาน 3,811,800              บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,811,800              บาท

(1) ค่าอาหารท าการนอกเวลา 72,000                 บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 800,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 94,600                 บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 359,100                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 583,800                บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 54,600                 บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 347,700                บาท
(8) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 1,500,000              บาท



458

บาท

8.9.2.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.2.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.2.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.9.2.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท
8.9.2.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
25.5436     -             -             -            25.5436   
6.5600         -                -                -              6.5600       

18.9836        -                -                -              18.9836      

8.9.2.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 90
( - )

95 100 100 -

ฉบบั 7
( 4 )

5 5 5 -

ลา้นบาท 61.8731        25.5436        26.8207        28.1618      -               
ลา้นบาท 61.8731        25.5436        26.8207        28.1618      -               
ลา้นบาท 61.8731        25.5436        26.8207        28.1618      -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.9.2  โครงการที่ 2 :  โครงการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยชมุชน ของเสยีอนัตราย
ชมุชน และมูลฝอยติดเช้ือ

                   25,543,600

 เพือ่พฒันาระบบการบรหิารจดัการขยะและอนามยัสิง่แวดลอ้มในโรงพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
 และตามทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้ลดความเสีย่งต่อสุขภาพประชาชนและชมุชน

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                  142,399,200
                  142,399,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพการจดัการมลูฝอยขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่และสรา้งการมส่ีวนร่วมของชมุชน
2. พฒันาระบบบรหิารจดัการมลูฝอยตดิเชื้อและอนามยัสิง่แวดลอ้ม
ในสถานบรกิารการสาธารณสุขตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของปรมิาณมลูฝอยตดิเชื้อไดร้บั
การจดัการอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ
เชงิปรมิาณ : จ านวนกฎหมายดา้นการจดัการมลูฝอย
ทีไ่ดร้บัการพฒันาและปรบัปรุงแกไ้ข
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการเพิ่มศกัยภาพการจดัการขยะมูลฝอยชุมชน 
ของเสียอนัตรายชุมชน และมูลฝอยติดเช้ือ

25,543,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 25,543,600            บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,543,600            บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 345,500                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,595,500              บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 8,618,800              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 2,595,000              บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 1,718,800              บาท
(6) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครอืข่ายวชิาการ 2,600,000              บาท
(7) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 1,000,000              บาท
(8) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 3,160,000              บาท
(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 1,910,000              บาท
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บาท

8.9.3.1   วตัถปุระสงค ์

8.9.3.2   สถานที่ด าเนินการ

8.9.3.3   ระยะเวลาด าเนินการ     3  ปี (ปี 2562 ถงึ  ปี 2564)
8.9.3.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.9.3.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
7.0000      -             -             -            7.0000     
7.0000         -                -                -              7.0000       

8.9.3.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ - 50 60 70 -

ลา้นบาท -                7.0000         7.3500         7.7175        -               
ลา้นบาท -                7.0000         7.3500         7.7175        -               
ลา้นบาท -                7.0000         7.3500         7.7175       -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.9.3  โครงการที่ 3 :  โครงการสง่เสรมิการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มเมืองและชมุชน
สูก่ารพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

                    7,000,000

 เพือ่ส่งเสรมิการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มระดบัชมุชน สู่การพฒันาเป็นเมอืงสิง่แวดลอ้มน่าอยูอ่ย่างย ัง่ยนื 
 และมศีกัยภาพรองรบัการพฒันาเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ

 พื้นทีเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินิเวศ ไดแ้ก่ จงัหวดัระยอง จงัหวดัสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัปราจนีบรุี
 จงัหวดัฉะเชงิเทรา จงัหวดันครปฐม จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัพระนครศรอียุธยา จงัหวดัปทมุธานี จงัหวดัขอนแก่น
 จงัหวดันครราชสมีา จงัหวดัสระบรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสงขลา และพื้นทีท่ ัว่ไปทกุจงัหวดั

                   22,067,500
                   22,067,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชนเพือ่คุณภาพชวีติ
และสิง่แวดลอ้มน่าอยูอ่ย่างย ัง่ยนื

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของภาคเีครอืขา่ยพฒันาอนามยั
สิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชนสู่การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรม
เชงินิเวศ ตามเกณฑท์ีก่รมอนามยัก าหนด
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริมการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มเมือง
และชุมชนสูก่ารพฒันาเมืองอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ

7,000,000 บาท

1. งบด าเนินงาน 7,000,000              บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 7,000,000              บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพ่กัและพาหนะ 733,100                บาท
(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 300,000                บาท
(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 4,484,200              บาท
(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 350,000                บาท
(5) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมราชการ 718,100                บาท
(6) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา 414,600                บาท
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บาท
บาท

8.10.1.1   วตัถปุระสงค ์

8.10.1.2   สถานที่ด าเนินการ

8.10.1.3   ระยะเวลาด าเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)
8.10.1.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท
           - เงนิงบประมาณ บาท

8.10.1.5  งบประมาณรายจา่ย จ าแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม
1.1356      -             -             -            1.1356     
0.5356         -                -                -              0.5356       

0.6000         -                -                -              0.6000       

8.10.1.6   เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จ าแนกตามแหลง่เงนิ

เริ่มตน้ - ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565-จบ
แผน แผน แผน แผน แผน
(ผล)*

รอ้ยละ 80
( 87.9 )

82 84 85 -

ลา้นบาท 2.1442         1.1356         1.1923         1.2519        -               
ลา้นบาท 2.1442         1.1356         1.1923         1.2519        -               
ลา้นบาท 2.1442         1.1356         1.1923         1.2519       -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -              -              
ลา้นบาท -                -                -                -               -               

* ผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดอืน)
** ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2562 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งด าเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

8.10  แผนงานบูรณาการต่อตา้นการทจุรติและประพฤติมิชอบ                     1,135,600
8.10.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสง่เสรมิ สนับสนุน การสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติ
ใหเ้ขม้แข็งและมีประสทิธิภาพ

                    1,135,600

 เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรและภาคเีครอืขา่ยในการรบัรูแ้ละป้องกนัการทจุรติไดอ้ย่างเขม้แขง็
 และมปีระสทิธภิาพ

 พื้นทีใ่นความรบัผดิชอบของกรมอนามยั 76 จงัหวดั และกรุงเทพมหานคร

                    5,724,000
                    5,724,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการสรา้งกลไกการป้องกนัการทจุรติและประพฤติ
มชิอบของกรมอนามยัสู่การปฏบิตัิ
2. ส่งเสรมิ สนบัสนุน สรา้งจติส านึก และปลูกฝงัความซือ่สตัยสุ์จรติ
กรมอนามยั

ตวัช้ีวดั/
แหลง่เงนิ

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้**

เชงิปรมิาณ : รอ้ยละของระดบัคุณธรรมและโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
รวมทัง้สิ้น
เงนิงบประมาณ
      - งบด าเนินงาน
      - งบลงทนุ
      - งบเงนิอดุหนุน
      - งบรายจ่ายอืน่
เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย
โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน การสรา้งกลไกการป้องกนั
การทจุริตใหเ้ขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ

1,135,600 บาท

1. งบด าเนินงาน 1,135,600              บาท
1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 1,135,600              บาท

(1) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,135,600              บาท
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	สารบัญ
	กระทรวงสาธารณสุข
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
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	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมการแพทย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมควบคุมโรค
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมสุขภาพจิต
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมอนามัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ


	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ


	กระทรวงอุตสาหกรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
	7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามหน่วยงาน
	สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ


	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
	4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามแผนงาน
	6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
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