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เอกสารงบประมาณ  ฉบับที ่๓
งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เลมที่ ๑๐

 กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงบประมาณ   สํานักนายกรัฐมนตรี



สารบัญ

หนา

กรมอนามัย

1 วิสัยทัศน 309

2 พันธกิจ 309

3 เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และงบประมาณ/

ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จําแนกตามแหลงเงิน

310

4 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

จําแนกตามแผนงาน

312

5 รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2559

จําแนกตามผลผลิต/โครงการ

312

6 สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย

313

7 รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

แผนงาน : เรงรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

  - ผลผลิต : พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ

                ตลอดชวงชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุมวัย

314

แผนงาน : ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

  - ผลผลิต : สงเสริม สนับสนุน การสรางกลไกการปองกันการทุจริต

                ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

316

แผนงาน : พัฒนาดานสาธารณสุข

 - ผลผลิต : พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

              สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและ

              ภาคีเครือขาย

318

แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

 - ผลผลิต : พัฒนาและบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

              ขยะแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม

324

แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

 - ผลผลิต : การวิจัย นวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและ

               อนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดี

               ของประชาชนทุกกลุมวัย

326
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบาย แผนงาน เปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิต และกิจกรรมหลัก  

พัฒนาและบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
ขยะแบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสม  
    

เปาหมายการให
บริการกระทรวง

เปาหมาย
การใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต/โครงการ พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพ
แบบบูรณาการตลอดชวงชีวิตท่ี

เหมาะสมทุกกลุมวัย

พัฒนาดานสาธารณสุขแผนงาน

กิจกรรมหลกั 1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร ดานการสงเสริมสขุภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม   
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรและระบบกํากับ 
ติดตาม ประเมินผล 
3. พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม  
4. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ถายทอดองคความรู
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม  
5. สงเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแก
ประชาชนกลุมและพ้ืนท่ีเปาหมายเฉพาะ ตามแนวทาง
พระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ
6. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ประชาชนทุกคนมีพฤติกรรมสขุภาพท่ีถูกตอง ไดรับการ
ควบคุมปองกันโรคและคุมครองผูบริโภค

1. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ถายทอด
องคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบ
บูรณาการท่ีเหมาะสม
2. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณา
การท่ีเหมาะสม

ประชาชนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม
เหมาะสมตามกลุมวัยและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี

สุขภาพดี  

ยุทธศาสตร
การจัดสรร

การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม    และคุณภาพ
ชีวิต

เรงรัดและผลักดันการพัฒนาคน
ตลอดชวงชีวิต

ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนไดรับบริการสงเสริมสุขภาพ
แบบบูรณาการตลอดชวงชีวิต

เพ่ือการมีสุขภาพดี  

1.พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี
เครือขาย

1.พัฒนานโยบายยุทธศาสตรการสงเสริม
สุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิต
2.ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร 
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ
ตลอดชวงชีวิต
3. พัฒนาระบบเฝาระวังกํากับ ติดตาม
และประเมินผลดานสงเสริมสุขภาพแบบ
บูรณาการตลอดชวงชีวิต

เรงรัดวางรากฐานการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ

กรมอนามัยมีการบริหารจัดการและกลไกใน
การตรวจสอบ ควบคุม ปองกัน ปราบปราม 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ประชาชนมสีุขภาพดีเขาถึงบริการและ
เทคโนโลยีดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพอยางเทาเทียมกันโดยใชงานวิจัย
เปนฐาน

ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสามารถแกปญหา
และพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม   

การวิจัย นวัตกรรมดานสงเสริมสขุภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับการมีสุขภาพดี

ของประชาชนทุกกลุมวัย

1.สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรม
ดานสงเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ

ประชาชนไดรับบริการท่ีดีมีความพึงพอใจ 
เชื่อมั่นและศรัทธาตอการบริหารราชการของ

หนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สงเสริม สนับสนนุ การสรางกลไกการปองกัน
การทุจริตใหเขมแข็งและมีประสทิธิภาพ

1.สงเสริม สนับสนนุการสรางกลไกการ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมชิอบของกรม
อนามัยสูการปฏิบัติ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม

ประชาชนทุกกลุมวัยไดรับการดูแลสุขภาพ
จากปญหาขยะและสิ่งแวดลอม

ประชาชนและภาคีเครือขายมีความสามารถ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะ

แบบบูรณาการเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสม

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
และนวัตกรรม
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 งบประมาณรายจาย    ป 2558 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2559 บาท

1. วิสัยทัศน

2. พันธกิจ

ภายในป 2563 ประเทศไทยเปนผูนําในอาเซียนดานระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

เพื่อคนไทยสุขภาพดี

เปนผูอภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม   

1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของประเทศ 

   (Policy and Strategy)   

2. พัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม   

3. พัฒนาการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  

   (Regulator)  

4. สนับสนุนการดําเนินงานดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม (Supporter) 

   และใหบริการสาธิต   

5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพดานวิชาการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

1,876,404,400             

1,979,657,200             
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3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลาง จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

รวมทั้งสิ้น ลานบาท 1,876.4044     1,979.6572     1,906.0021     1,979.3967     2,087.6358     

รวมเงินงบประมาณ ลานบาท 1,876.4044     1,979.6572     1,906.0021     1,979.3967     2,087.6358     

รวมเงินนอกงบประมาณ ลานบาท -                 -                 -                 -                 -                 

1. ประชาชนไดรับบริการสงเสริมสุขภาพแบบ

บูรณาการตลอดชวงชีวิต เพื่อการมีสุขภาพดี

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือขายนํา

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ

สงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิต

ไปประยุกตใช

แหง - 310 360 410 460

 เงินงบประมาณ ลานบาท -              191.3514     200.9189     210.9648     221.5130     

 เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. กรมอนามัยมีการบริหารจัดการและกลไก

ในการตรวจสอบ ควบคุม ปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รอยละระดับความสําเร็จ

การดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต

รอยละ - 72 74 74 75

 เงินงบประมาณ ลานบาท -              2.7370       2.8738       3.0175       3.1684       

 เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. ประชาชนมีพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมเหมาะสมตามกลุมวัยและ

อยูในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือขายที่นํา

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ไปประยุกตใช

แหง 860 605 708 640 777

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือขายและ

ประชาชนพึงพอใจองคความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และการบริการดานการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

รอยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ลานบาท 1,856.8694  1,709.8007  1,620.7686  1,681.1673  1,775.7606  

 เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจายลวงหนา* / คาเปาหมายของตัวชี้วัด
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ตัวชี้วัด หนวยนับ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

งบประมาณ / ประมาณการรายจายลวงหนา* / คาเปาหมายของตัวชี้วัด

4. ประชาชนและภาคีเครือขายมีความสามารถ

จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการ

เพื่อสุขภาพที่เหมาะสม

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ภาคีเครือขายเปาหมายมี

การดําเนินงานตามกฎหมายสาธารณสุข และ/

หรือดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมตาม

แนวทาง/เกณฑมาตรฐานที่กรมอนามัยกําหนด

รอยละ - 80 80 80 80

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ภาคีเครือขายเปาหมายมี

การดําเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอมผานเกณฑ

มาตรฐานที่กรมอนามัยกําหนด

รอยละ - 50 60 70 80

 เงินงบประมาณ ลานบาท -              53.4543      56.1270      58.9333      61.8800      

 เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. ผลงานการวิจัย พัฒนานวัตกรรม สามารถ

แกปญหาและพัฒนางานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการพัฒนาองค

ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมไดมาตรฐานทาง

วิชาการระดับดีมาก

รอยละ 80 80 80 80 80

 เงินงบประมาณ ลานบาท 19.5350      22.3138      25.3138      25.3138      25.3138      

 เงินนอกงบประมาณ ลานบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2559 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
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4. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จําแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562- จบ

1. ผลผลิต : พัฒนาและบริการการสงเสริม

สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม

กับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือขาย

5 75.9388    50.1620    14.7034    2.4314      -             

รวม 5 75.9388     50.1620     14.7034     2.4314      -             

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเนื่อง  จํานวน  5 รายการ  เปนเงิน  75,938,800  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ

4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 53,454,300                   

5. แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 22,313,800                   

1. แผนงานเรงรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต 191,351,400                 

2. แผนงานปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2,737,000                    

3. แผนงานพัฒนาดานสาธารณสุข 1,709,800,700               
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6. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จําแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 1,242.7574  494.5724     205.6990     6.4360       30.1924      1,979.6572  

1. แผนงาน :  เรงรัดและผลักดันการ

พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต

-              191.3514     -              -              -              191.3514     

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการ

สงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวง

ชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุมวัย

            -       191.3514             -               -               -       191.3514

2. แผนงาน :  ปองกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

-              2.7370       -              -              -              2.7370       

ผลผลิตที่ 1 : สงเสริม สนับสนุน 

การสรางกลไกการปองกันการทุจริตให

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

            -          2.7370             -               -               -          2.7370

3. แผนงาน :  พัฒนาดานสาธารณสุข 1,242.7574  247.0297     205.6990     6.4360       7.8786       1,709.8007  

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่

เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคี

เครือขาย

  1,242.7574     247.0297     205.6990        6.4360        7.8786   1,709.8007

4. แผนงาน :  บริหารจัดการขยะและ

สิ่งแวดลอม

-              53.4543      -              -              -              53.4543      

ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการ

เพื่อสุขภาพที่เหมาะสม

            -         53.4543             -               -               -         53.4543

5. แผนงาน :  สงเสริมการวิจัยและพัฒนา -              -              -              -              22.3138      22.3138      

ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย นวัตกรรมดาน

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุก

กลุมวัย

            -               -               -               -         22.3138       22.3138

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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7. รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

7.1.1.1  งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจาย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

-            191.3514   -          -            -            191.3514  

-              5.4266         -             -              -              5.4266       

-              149.1059      -             -              -              149.1059     

-              36.8189       -             -              -              36.8189      

7.1.1.2   เปาหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย -                2,500 3,000 3,500 4,000

 ( - )

ลานบาท -                191.3514   200.9189     210.9648     221.5130     

ลานบาท -                191.3514   200.9189     210.9648     221.5130     

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                191.3514   200.9189     210.9648     221.5130     

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2559 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

เชิงปริมาณ : ประชาชน และภาคีเครือขายไดรับการ

ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ

สงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิต

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

หนวย:ลานบาท

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพแบบ

บูรณาการตลอดชวงชีวิต

2. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร องคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการสงเสริมสุขภาพแบบ

บูรณาการตลอดชวงชีวิต

3. พัฒนาระบบเฝาระวัง กํากับ ติดตามและประเมินผล 

ดานสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิต

ตัวชี้วัด/

แหลงเงิน

7.1 แผนงาน : เรงรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต                 191,351,400

7.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิต

ที่เหมาะสมทุกกลุมวัย

                191,351,400

 เพื่อพัฒนา ขับเคลื่อน นโยบายและยุทธศาสตรรวมทั้งพัฒนาระบบเฝาระวัง ติดตาม ประเมินผล การสงเสริม

 สุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุมวัย
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191,351,400 บาท

1. งบดําเนินงาน 191,351,400           บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 191,351,400           บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 21,000                 บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 49,149,400             บาท

(3) คาจางเหมาบริการ 2,150,000              บาท

(4) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 18,202,300             บาท

(5) คาใชจายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 13,081,500             บาท

(6) คาใชจายในการจัดประชุมราชการ 240,000                บาท

(7) คาใชจายในการพัฒนาองคความรูและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขายวิชาการ 8,967,900              บาท

(8) คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค 21,197,900             บาท

(9) คาใชจายในการประชาสัมพันธ 1,200,000              บาท

(10) วัสดุสํานักงาน 19,002,100             บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 10,000,000             บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 150,000                บาท

(13) วัสดุเวชภัณฑ 12,000,000             บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 20,190,900             บาท

(15) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา 15,798,400             บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดชวงชีวิตที่เหมาะสม

ทุกกลุมวัย
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

7.2.1.1  งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจาย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

-            2.7370      -          -            -            2.7370     

-              2.7370         -             -              -              2.7370       

7.2.1.2   เปาหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอยละ -                75 76 78 80

 ( - )

ลานบาท -                2.7370      2.8738        3.0175        3.1684        

ลานบาท -                2.7370      2.8738        3.0175        3.1684        

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                2.7370      2.8738       3.0175       3.1684       

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2559 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

กิจกรรม
งบรายจาย

7.2 แผนงาน : ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ                    2,737,000

7.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  สงเสริม สนับสนุน การสรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและ

มีประสิทธิภาพ

                   2,737,000

 เพื่อเสริมสรางกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตาม

 หลักคุณธรรม จริยธรรม นําไปสูระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล

หนวย:ลานบาท

      - งบบุคลากร

รวมทั้งสิ้น

1. สงเสริมสนับสนุนการสรางกลไกการปองกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสูการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด/

แหลงเงิน

ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงปริมาณ : รอยละของระดับคุณธรรมและโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA)

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

หนวยนับ

งบประมาณ

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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2,737,000 บาท

1. งบดําเนินงาน 2,737,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,737,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,737,000              บาท

(1) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 1,650,000              บาท

(2) คาใชจายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 87,000                 บาท

(3) คาใชจายในการพัฒนาองคความรูและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขายวิชาการ 1,000,000              บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : สงเสริม สนับสนุน การสรางกลไกการปองกันการทุจริตใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

7.3.1.1  งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจาย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

1,242.7574 247.0297   205.6990   6.4360     7.8786     1,709.8007 

360.7805      28.7810       -               6.4360       -              395.9975      

245.8200      98.8666       -               -              7.8786       352.5652      

-               -                186.3930     -              -              186.3930      

379.0001      7.7294         -               -              -              386.7295      

257.1568      107.6527      -               -              -              364.8095      

-               4.0000         19.3060       -              -              23.3060       

7.3.1.2   เปาหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย 50,000 47,000 48,000 49,000 50,000

 ( 16,300 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

3. พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

7.3 แผนงาน : พัฒนาดานสาธารณสุข               1,709,800,700

7.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

ที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชนและภาคีเครือขาย

              1,709,800,700

 เพื่อผลิต พัฒนา และถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแก

ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือขาย รวมถึงกลุมและพื้นที่เปาหมายเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนใหภาคีเครือขายดาน

การสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมเปนไปตามมาตรฐานและกฎหมาย เพื่อใหประชาชนไดรับการสงเสริม

สุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

หนวย:ลานบาท

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร ดานการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร และระบบกํากับ 

ติดตาม ประเมินผล

4. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ถายทอดองคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานสงเสริมสุขภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม

5. สงเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมแก

ประชาชนกลุมและพื้นที่เปาหมายเฉพาะตามแนวทาง

พระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

6. พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

ตัวชี้วัด/

แหลงเงิน

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงปริมาณ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือขายไดรับ

การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ

สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือขายพึง

พอใจการพัฒนาดานสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

หนวยนับ
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ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลานบาท 1,856.8694    1,709.8007   1,620.7686   1,681.1673   1,775.7606    

ลานบาท 1,856.8694    1,709.8007   1,620.7686   1,681.1673   1,775.7606    

ลานบาท 1,194.8259    1,242.7574   1,314.8623  1,391.1950  1,472.0054   

ลานบาท 509.0866      247.0297     262.5311     275.6577     289.4406      

ลานบาท 123.5439      205.6990     29.0606      -              -               

ลานบาท 22.1133       6.4360        6.4360       6.4360       6.4360        

ลานบาท 7.2997         7.8786        7.8786       7.8786       7.8786        

ลานบาท -                -               -               -               -                

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2559 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

ตัวชี้วัด/

แหลงเงิน
หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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1,709,800,700 บาท

1. งบบุคลากร 1,242,757,400         บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 1,119,731,700         บาท

1.1.1 เงินเดือน 839,877,300           บาท

1.1.2 คาจางประจํา 279,854,400           บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 123,025,700           บาท

2. งบดําเนินงาน 247,029,700           บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 218,145,200           บาท

(1) รายการไมผูกพัน 197,043,800           บาท

(1) คาเชาบาน 2,445,000              บาท

(2) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 542,200                บาท

(3) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับแพทย ทันตแพทยและเภสัชกร ที่ไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว 14,160,000             บาท

(4) คาตอบแทนพยาบาลปฏิบัติงานเวรบาย-ดึก 7,594,200              บาท

(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนง 1,600,800              บาท

(6) คาตอบแทนสําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข 29,814,000             บาท

(7) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําในสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

    (สปพ.) ของขาราชการและลูกจางประจํา 3,582,000              บาท

(8) เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําในสํานักงานในพื้นที่พิเศษ 

    (สปพ.) ของพนักงานราชการ 487,500                บาท

(9) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 3,883,300              บาท

(10) คาจางเหมาบริการ 13,948,400             บาท

(11) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 9,974,800              บาท

(12) คาใชจายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 1,400,000              บาท

(13) คาใชจายในการพัฒนาองคความรูและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขายวิชาการ 15,248,800             บาท

(14) คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค 2,768,300              บาท

(15) คาใชจายในการประชาสัมพันธ 1,000,000              บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4,493,300              บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 108,000                บาท

(18) วัสดุเวชภัณฑ 300,000                บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 4,060,700              บาท

(20) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา 7,632,500              บาท

(21) วัสดุอาหาร 72,000,000             บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับประชาชน 

ชุมชนและภาคีเครือขาย
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(2) คาเชารถยนต 35 คัน 6,398,000              บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 39,128,800             บาท

ป 2556 ตั้งงบประมาณ 9,967,400              บาท

ป 2557 ตั้งงบประมาณ 9,967,400              บาท

ป 2558 ตั้งงบประมาณ 6,398,000              บาท

ป 2559 ตั้งงบประมาณ 6,398,000              บาท

ป 2560 ผูกพันงบประมาณ 6,398,000              บาท

(3) คาเชารถยนต 69 คัน 12,272,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 68,666,700             บาท

ป 2557 ตั้งงบประมาณ 19,578,700             บาท

ป 2558 ตั้งงบประมาณ 12,272,000             บาท

ป 2559 ตั้งงบประมาณ 12,272,000             บาท

ป 2560 ผูกพันงบประมาณ 12,272,000             บาท

ป 2561 ผูกพันงบประมาณ 12,272,000             บาท

(4) คาเชารถยนต 12 คัน 2,431,400              บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 13,106,800             บาท

ป 2558 ตั้งงบประมาณ 3,381,200              บาท

ป 2559 ตั้งงบประมาณ 2,431,400              บาท

ป 2560 ผูกพันงบประมาณ 2,431,400              บาท

ป 2561 ผูกพันงบประมาณ 2,431,400              บาท

ป 2562 ผูกพันงบประมาณ 2,431,400              บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 28,884,500            บาท

(1) คาไฟฟา 13,218,500             บาท

(2) คาประปา 5,486,000              บาท

(3) คาโทรศัพท 6,180,000              บาท

(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,000,000              บาท

3. งบลงทุน 205,699,000           บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 205,699,000           บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 72,234,000            บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑสํานักงาน 3,000,000              บาท

(1) ลิฟท แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว 3,000,000              บาท

3.1.1.2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 4,000,000              บาท

(1) รถพยาบาล ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบรี 1 คัน 2,000,000              บาท

(2) รถพยาบาล ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 1 คัน 2,000,000              บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 19,306,000             บาท

(1) ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 19,306,000             บาท

 รวม 4 รายการ (รวม 1,121 หนวย)
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3.1.1.4 ครุภัณฑการแพทย 34,071,000             บาท

(1) ครุภัณฑการแพทยที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 12,837,000             บาท

  รวม 12 รายการ (รวม 42 หนวย)

2,850,000              บาท

(3) เครื่องตรวจสอบการเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real Time PCR) 

    ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  1 เครื่อง 1,700,000              บาท

1,284,000              บาท

2,800,000              บาท

(6) เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยไอน้ําระบบสูญญากาศอัตโนมัติ 

    ขนาดไมนอยกวา 350 ลิตร ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

    1 เครื่อง 1,000,000              บาท

(7) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกส พรอมเครื่องชวยหายใจและเครื่องเฝา

    ติดตามการทํางานของหัวใจพรอมชุดปริมาณคารบอนไดออกไซด  

    ตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 เครื่อง 1,500,000              บาท

(8) เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แกส (ออกซิเจน ไนตรัสออกไซด อากาศอัด)

    พรอมเครื่องชวยหายใจ  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

    1 เครื่อง 1,600,000              บาท

(9) เครื่องตรวจความหนาแนนของกระดูก ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง 

    จังหวัดราชบุรี   1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(10) เครื่องตรวจความหนาแนนของกระดูก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 

    จังหวัดขอนแกน   1 เครื่อง 3,500,000              บาท

(11) เครื่องกําเนิดไอน้ํา 50 HP ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

     1 เครื่อง 1,500,000              บาท

3.1.1.5 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 10,147,000             บาท

(1) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 937,000                บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 4 หนวย)

(2) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 300 กิโลวัตต พรอมติดตั้งและเดินสายไฟฟา 

    แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,500,000              บาท

(3) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 กิโลวัตต พรอมเครื่องครอบ

   ระบบเก็บเสียง ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  1 เครื่อง 5,000,000              บาท

(4) เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 กิโลวัตต พรอมติดตั้งและ

    เดินสายไฟฟา ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

    1 เครื่อง 1,710,000              บาท

3.1.1.6 ครุภัณฑวิทยาศาสตร 1,710,000              บาท

(1) ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 1 ลานบาท 1,710,000              บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 7 หนวย)

         (2) เครื่องเอ็กซเรยระบบดิจิตอล ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  1 เครื่อง

         (4) เครื่องวัดองคประกอบรางกาย ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  1 เครื่อง

         (5) เครื่องนึ่งฆาเชื้อจุลินทรียดวยแรงดันไอน้ําระบบอัตโนมัติ (ระบบไฟฟา)    

             ขนาด 250 ลิตร ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  1 เครื่อง
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3.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 133,465,000           บาท

3.1.2.1 คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ 122,553,600           บาท

(1) คากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 22,999,500             บาท

  รวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)

(2) อาคารสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมือง 

    จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 21,124,700             บาท

(3) อาคารผูสูงอายุ ตําบลมะขามสูง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 แหง 23,592,000             บาท

(4) อาคารผูปวยนอก อาคารผาตัด,คลอด,ทันตกรรม,ผูปวยใน 4 ชั้น 

    ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง 23,018,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 98,369,000             บาท

ป 2556 ตั้งงบประมาณ 18,850,000             บาท

ป 2557 ตั้งงบประมาณ 18,553,000             บาท

ป 2558 ตั้งงบประมาณ 37,948,000             บาท

ป 2559 ตั้งงบประมาณ 23,018,000             บาท

(5) อาคารศูนยเด็กเล็กคุณภาพเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจาหลานเธอ

    พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ เนื่องในวโรกาสมีพระชันษา 9 ชันษา 

    ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 31,819,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 76,880,000             บาท

ป 2558 ตั้งงบประมาณ 16,000,000             บาท

ป 2559 ตั้งงบประมาณ 31,819,400             บาท

ป 2560 ผูกพันงบประมาณ 29,060,600             บาท

3.1.2.2 คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่น 8,261,100              บาท

(1) คาปรับปรุงสิ่งกอสรางอื่นที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 8,261,100              บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หนวย)

3.1.2.3 คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 743,200                บาท

(1) คาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 743,200                บาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หนวย)

3.1.2.4 คากอสรางอื่นๆ 1,907,100              บาท

(1) คากอสรางอื่นๆที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา 10 ลานบาท 1,907,100              บาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หนวย)

4. งบเงินอุดหนุน 6,436,000              บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,436,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศดานประชากร

   และการวางแผนครอบครัว 736,000                บาท

2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย 5,700,000              บาท

5. งบรายจายอื่น 7,878,600              บาท

1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 7,878,600              บาท
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

7.4.1.1  งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจาย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

-            53.4543     -          -            -            53.4543   

-              51.5656       -             -              -              51.5656      

-              1.8887         -             -              -              1.8887       

7.4.1.2   เปาหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ราย -                500 600 700 800

 ( - )

รอยละ -                80 80 80 80

 ( - )

ลานบาท -                53.4543     56.1270      58.9333      61.8800      

ลานบาท -                53.4543     56.1270      58.9333      61.8800      

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                53.4543     56.1270      58.9333      61.8800      

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2559 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หนวย:ลานบาท

7.4 แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม                  53,454,300

7.4.1  ผลผลิตที่ 1 :  พัฒนาและบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการเพื่อ

สุขภาพที่เหมาะสม

                 53,454,300

 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเฝาระวัง

 ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม

เงินงบประมาณ

เชิงคุณภาพ : ประชาชน ชุมชน และภาคีเครือขาย

พึงพอใจการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบ

บูรณาการ

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร ถายทอดองคความรู

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดานอนามัยสิ่งแวดลอมและ

ขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม

2. กํากับ ติดตาม ประเมินผล และเฝาระวังดานอนามัย

สิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด/

แหลงเงิน
หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงปริมาณ : ประชาชน และภาคีเครือขายไดรับ

การถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการ

อนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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53,454,300 บาท

1. งบดําเนินงาน 53,454,300            บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 53,454,300            บาท

(1) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 1,702,100              บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 1,247,900              บาท

(3) คาใชจายในการสัมมนาและฝกอบรม 15,943,300             บาท

(4) คาใชจายในการติดตามสนับสนุนโครงการ 1,130,300              บาท

(5) คาใชจายในการจัดประชุมราชการ 537,900                บาท

(6) คาใชจายในการพัฒนาองคความรูและการจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขายวิชาการ 4,826,000              บาท

(7) คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงค 9,763,800              บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 48,000                 บาท

(9) วัสดุหนังสือวารสารและตํารา 18,255,000             บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : พัฒนาและบริการดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขยะแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพ

ที่เหมาะสม
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

7.5.1.1  งบประมาณรายจาย จําแนกตามกิจกรรม-งบรายจาย

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

-            -             -          -            22.3138   22.3138   

-              -                -             -              22.3138      22.3138      

7.5.1.2   เปาหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต จําแนกตามแหลงเงิน

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 19 22 22 22 22

 ( - )

ลานบาท 19.5350        22.3138     25.3138      25.3138      25.3138      

ลานบาท 19.5350        22.3138     25.3138      25.3138      25.3138      

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท -                -             -              -              -              

ลานบาท 19.5350       22.3138     25.3138      25.3138      25.3138      

ลานบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจายลวงหนาตามภารกิจและเปาหมายที่ไดตั้งงบประมาณในป 2559 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

หนวยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา**

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการพัฒนาองคความรู 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดลอม

กิจกรรม
งบรายจาย

รวมทั้งสิ้น

1. สงเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดลอม

หนวย:ลานบาท

7.5 แผนงาน : สงเสริมการวิจัยและพัฒนา                  22,313,800

7.5.1  ผลผลิตที่ 1 :  การวิจัย นวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุมวัย

                 22,313,800

 เพื่อผลิตและพัฒนานวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม เผยแพรแกประชาชนและภาคี

 เครือขาย รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของภาคีเครือขาย เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

ตัวชี้วัด/

แหลงเงิน

      - งบบุคลากร

      - งบรายจายอื่น

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

เงินนอกงบประมาณ
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22,313,800 บาท

1. งบรายจายอื่น 22,313,800            บาท

1) คาใชจายในการศึกษาวิจัย 22,313,800             บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : การวิจัย นวัตกรรมดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 

เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุกกลุมวัย



เอกสารงบประมาณ  ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 
       สํานักงบประมาณ

      สํานักนายกรัฐมนตรี
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