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ส ำนักโภชนำกำร
1. โปสเตอร์  เร่ือง "แนวทำงกำรป้องกันไวรัสโคโรนำ ส ำหรับโรงเรียน"
2. รณรงค์  เร่ือง "แนวทำงกำรป้องกันไวรัสโคโรนำ ส ำหรับโรงเรียน"

รวม

 7. คู่มือ เร่ือง พฤติกรรมอนำมัยเพ่ือลดโรค จ ำนวน 11,700 เล่ม

ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม รวม

1. ผลิตชุดนิทรรศกำร Roll up "ค ำแนะน ำประเภทหน้ำกำกและกำรใช้
หน้ำกำกท่ีถูกต้อง" จ ำนวน 10 ชุด
2. แผ่นพับค ำแนะน ำ "ประเภทหน้ำกำกและกำรใช้หน้ำกำกท่ีถูกต้อง" 
จ ำนวน 100,000 แผ่น

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภำพ รวม

งบประมาณ รวม 10,671,000 บาท
แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

กำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์              1,000,000 

กำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์/ชุดนิทรรศกำร

กำรผลิตส่ือส่ิงพิมพ์

 2. สต๊ิกเกอร์ "กำรล้ำงมือ" (ภำษำอังกฤษ)  จ ำนวน 20,000 แผ่น
 1. แผ่นพับ 3 ตอน "สุขวิทยำ ผู้สัมผัสอำหำร"

 3. ชุดนิทรรศกำร roll up "กินร้อน ช้อนกลำง ล้ำงมือ" จ ำนวน 18 ชุดๆ ละ
 3 ช้ินงำน รวม 54 ช้ินงำน

ส ำนักสุขำภิบำลอำหำรและน้ ำ รวม

 1. วัสดุสำธิต "ผลิตภัณฑ์ส ำหรับล้ำงมือ สบู่เหลว" แบบขวดป๊ัม 250 ml

             2,621,000 

รวมท้ังส้ิน
กิจกรรมด าเนินการ

วัสดุส ำหรับสำธิต

 2. คลอรีนเม็ดฟู่ 65% ขนำด 3 กรัม
 3. น้ ำยำฆ่ำเช้ือ บรรจุขนำด 750 ml.

 1.  โปสเตอร์ เร่ือง "กำรล้ำงมือ 7 ข้ันตอน"  จ ำนวน 60,000 แผ่น
 2. โปสเตอร์ เร่ือง "3 จุดอันตรำย 4 จุดเส่ียง" จ ำนวน 64,000 แผ่น
 3. โปสเตอร์  เร่ือง "วิธีใช้และท้ิงหน้ำกำกอนำมัย" 40,000 แผ่น
 4. สมุดบันทึกควำมรู้ เร่ือง "กำรจัดอนำมัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือป้องกันโรค" 
จ ำนวน 60,000 เล่ม
 5. คู่มือ เร่ือง กำรบัญชำกำรเหตุกำรณ์และมำตรฐำนแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมสุขภำพ และอนำมัยส่ิงแวดล้อมในภำวะฉุกเฉิน
และสำธำรณภัย จ ำนวน 27,750 เล่ม

 5. คู่มือ เร่ือง กำรปฏิบัติตนส ำหรับประชำชนในภำวะฉุกเฉินและสำธำรณ
ภัย จ ำนวน 27,800 เล่ม
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มติท่ีประชุมคณะท ำงำนกลุ่มภำรกิจกำรเงินและบริหำรจัดกำร (Finance and Administration) วันท่ี 11 มีนำคม 2563 เวลำ 10.30 น. 
โดยมี นำยแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนำมัย เป็นประธำน

รวม
1. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระดับพ้ืนท่ีศูนย์อนำมัย 12 ศูนย์ ๆ ละ 300,000
 บำท
2. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสถำบันสุขภำวะเขตเมือง
3. สนับสนุนกำรด ำเนินงำนศูนย์อนำมัยกลุ่มชำติพันธ์ุชำยขอบฯ

ศูนย์อนำมัยท่ี 1-2 และ สสม.

ศูนย์ห้องปฏิบัติกำรกรมอนำมัย

คณะท ำงำนจัดส่งก ำลังบ ำรุง 
(Logistics)  1. จัดซ้ือหน้ำกำกอนำมัยและวัสดุในกำรด ำเนินงำนด้ำน

อนำมัยส่ิงแวดล้อม (ส ำนักอนำมัยส่ิงแวดล้อม)
2. ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง ได้แก่ ค่ำน้ ำมัน ทำงด่วน และ OT (ส ำนักงำน

รวม

1. ผลิตคลิปควำมรู้ "ค ำแนะน ำส ำหรับประชำชนในกำรสร้ำงสุขอนำมัยให้
ตนเอง"
2. ผลิตคลิปควำมรู้ "ค ำแนะน ำผู้ประกอบกำรสำธำรณะในกำรท ำควำม
สะอำดและสร้ำงสุขอนำมัยท่ีดีท้ังต่อตนเองและผู้ใช้บริกำร" Setting ต่ำง ๆ

3. ผลิตคลิปควำมรู้ "ค ำแนะน ำกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม"

1. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ส ำหรับผลิตเจลล้ำงมือขนำดพกพำ
รวม

รวมศูนย์ส่ือสำรสำธำรณสุข



   




