สรุปแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน)
หน่วยงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

กิจกรรมดำเนินงาน

รวมงบประมาณ สำนักอนามัยสิง่ แวดล้อม
-

บุคลากรภาครัฐ

1

โครงการยกระดับ
การบริหารงานคลัง
งบประมาณและการ
ตรวจสอบ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

9,209,520.00
210,000.00 -

(91) 33.2
บริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ
ตามสิทธิ์

-

บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

2

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบการ
จัดการสุขาภิบาล
อาหารและการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว

(60) 22.1
ยกระดับ
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาล
อาหารและน้ำใน
สถาน
ประกอบการ
ประเภทสถานที่
จำหน่ายอาหาร

1. บุคลากรภาครัฐ (ค่า
เช่าบ้าน)

เพื่อสนับสนุนสิทธิ์ค่า
เช่าบ้านสำหรับ
เจ้าหน้าที่สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม

1.บุคลากรสำนัก
รวมงบประมาณ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้รับค่าเช่าบ้าน
ตามสิทธิ์ / 1 (งาน) 1.1 ค่าเช่าบ้าน

210,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
210,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
1,800,000.00 -

1. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการที่พักอาศัย
ชั่วคราวเพื่อรองรับการ
ท่องเทีย่ ว

1. เพื่อพัฒนาข้อมูล
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการที่พักอาศัย
ชั่วคราวในพื้นที่
ท่องเที่ยว นำสู่การ
กำหนดมาตรการและ
แนวทางในการพัฒนา
สถานบริการที่พักอาศัย
ชั่วคราว (โรงแรมและรี

1.ต้นแบบสถาน
บริการที่พักอาศัย
ชั่วคราว (โรงแรม
และรีสอร์ท)
ดำเนินการตาม
มาตรฐาน /
24 (แห่ง)

รวมงบประมาณ
1.1 ประชุมเตรียมการดำเนินงานพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว (โรงแรมและรีสอร์ท)

912,455.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
3,875.00 1 ต.ค. 256331 ธ.ค. 2563

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

และการจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
สถานที่พักอาศัย
ชั่วคราว โรงแรม
รีสอร์ท และ
ติดตาม
ประเมินผล"(61)
22.2 พัฒนา
ระบบเฝ้าระวัง
ด้านการ
สุขาภิบาล
อาหารและน้ำ
และความเสีย่ ง
อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
สถาน
ประกอบการใน
แหล่งท่องเที่ยว

3

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับระบบการ
จัดการสุขาภิบาล
อาหารและการ
จัดการอนามัย

(61) 22.2
2. โครงการพัฒนาการ
พัฒนาระบบเฝ้า จัดการส้วมและสิ่งปฏิกูล
ระวังด้านการ
สุขาภิบาล
อาหารและน้ำ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

สอร์ท) เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
2. เพื่อยกระดับ
มาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการที่พักอาศัย
ชั่วคราว (โรงแรมและรี
สอร์ท) ในพื้นที่
ท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ
สะอาด ปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐาน
กรมอนามัย
3. เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงแรม
แก่บุคลากรภาครัฐที่ทำ
หน้าที่ควบคุมกำกับ
รวมทั้งภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดการสิ่งปฏิกูลให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 2.

1. มีกลไก และ
กระบวนการ
เสริมสร้างความ
รอบรู้เรื่องการใช้
ส้วมที่ถูก

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

1.2 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์และเก็บตัวอย่าง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว

218,400.00 1 พ.ย. 256328 ก.พ. 2564

1.3 ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ค่าขนส่งตัวอย่าง ค่ารวบรวมและประเมินด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
1.4 ผลิต จัดส่งแบบสำรวจ ค่าจ้างเก็บรวบรวม และ
จัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นอนามัย
สิ่งแวดล้อม
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายและแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ กู่ ารพัฒนาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการทีพ่ ักอาศัยชั่วคราว
โรงแรม รีสอร์ท
1.6 ลงพื้นที่สุ่มประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในสถานบริการที่พักอาศัยชั่วคราว (โรงแรมและรี
สอร์ท)
1.7 จัดจ้างจัดกิจกรรมและผลิตคูม่ ือวิชาการเพื่อ
ขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อการท่องเที่ยวด้วย
ศักยภาพความมั่นคงด้านสุขภาพ (ท่องเที่ยวปลอดภัย
มีสุขอนามัยทีด่ ี ภายใต้ 3C (Care Clean Clear)
1.8 จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารจัดการความรู้
อนามัยสิ่งแวดล้อม ในการสร้างแรงจูงใจและเผยแพร่
การยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงแรม
และรีสอร์ทที่ดสี ู่สาธารณะ
รวมงบประมาณ

154,000.00 1 ธ.ค. 256331 มี.ค. 2564

2.1 ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อน
การจัดการสิ่งปฏิกลู ของ อปท. ผ่านกลไกระดับจังหวัด

128,500.00 1 พ.ย. 256331 มี.ค. 2564
100,000.00 1 ธ.ค. 256331 ม.ค. 2564
107,680.00 1 พ.ค. 256431 ก.ค. 2564
100,000.00 1 ส.ค. 256430 ก.ย. 2564

100,000.00 1 ส.ค. 256430 ก.ย. 2564
674,320.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
20,000.00 1 ม.ค. 256431 ม.ค. 2564

ที่

4

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
และความเสีย่ ง
รองรับการท่องเที่ยว อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
สถาน
ประกอบการใน
แหล่งท่องเที่ยว
(62) 22.3 เพิ่ม
ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ
ของเจ้าหน้าที่ใน
การ ควบคุม
กำกับการ
ประกอบการ
ของสถาน
ประกอบการ/
สถานบริการ ใน
พื้นที่ท่องเที่ยว
(63) 22.4
ขับเคลื่อน
นโยบาย
สาธารณะ สร้าง
กระแส และ
ความรอบรู้ใน
การพัฒนา
มาตรฐานการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ท่องเที่ยว
โครงการบริหาร
(77) 27.1 เพิ่ม 3. (แผนท่องเที่ยว) การ
จัดการมูลฝอยและ ประสิทธิภาพ
บริหารจัดการเพื่อ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ (ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)
เพื่อสร้างความรอบรู้
สุขลักษณะสำหรับ
ด้านสุขภาพและ
ประชาชน / 1
สิ่งแวดล้อมให้
(เรื่อง)
ประชาชนในเรื่องส้วม 2. ส้วมสาธารณะ
สาธารณะและสิ่งปฏิกูล ในแหล่งท่องเที่ยว
3. เพื่อยกระดับ
ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานการจัดการ
และยกระดับการ
ส้วมสาธารณะในพื้นที่ จัดการตาม
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ มาตรฐาน HAS /
สะอาด ปลอดภัย
24 (จังหวัด)
เป็นไปตามมาตรฐาน

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเพื่อ

1. มีกลไกการ
บริหารจัดการ และ

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

2.2 จัดกิจกรรมวันส้วมโลก

350,000.00 1 ต.ค. 256330 พ.ย. 2563

2.3 จัดจ้างสำรวจความพอเพียงและการเข้าถึงส้วม
สาธารณะใน Setting ต่าง ๆ

200,000.00 1 พ.ย. 256331 ส.ค. 2564

2.4 สนับสนุนและติดตามการดำเนินการพัฒนาส้วม
สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว

46,720.00 1 พ.ย. 256331 ส.ค. 2564

2.5 ลงพื้นที่ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้ส้วม
ทางเลือก (ส้วมแบบใช้น้ำน้อย)

57,600.00 1 มี.ค. 256430 ก.ย. 2564

รวมงบประมาณ

213,225.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข
5

ระบบการบริหาร ขับเคลื่อนสำนักอนามัย
จัดการมูลฝอย สิ่งแวดล้อม
เพื่อลด
ผลกระทบต่อ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
บูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข
โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โครงการ
พระราชดำริและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ โครงการลด
และป้องกันปัจจัย
เสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

(64) 23.1
ส่งเสริมการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มเสี่ยงใน
พื้นที่ SEZ(69)
24.2 ขับเคลื่อน
การดำเนินงาน
และเสริมสร้าง
ความรอบรู้การ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม ใน
ถิ่นทุรกันดาร
และพื้นที่
โครงการ
พระราชดำริ(77)
27.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการมูลฝอย
เพื่อลด
ผลกระทบต่อ

1. โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ลดปัจจัยเสีย่ งและ
รองรับเมืองที่เป็นมิตร
กับสุขภาพในพื้นที่
เฉพาะ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ (ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)
ขับเคลื่อนสำนักอนามัย สนับสนุนการ
สิ่งแวดล้อม
ขับเคลื่อนงาน
สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ / 1
(งาน)

กิจกรรมดำเนินงาน
3.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่า
ล่วงเวลา ค่าปรับปรุงสำนักงาน ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
สำนักงาน กระดาษ และหมึกพิมพ์ เป็นต้น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

213,225.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

500,000.00 1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
ระบบและกลไกการ
จัดการเหตุรำคาญ การ
ควบคุมและตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รองรับการพัฒนาเมือง
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบเฝ้า
ระวังความเสี่ยงจากการ
ปนเปื้อนสารเคมีใน
อาหารและน้ำบริโภคใน
พื้นที่เสี่ยง 3. เพื่อจัดทำ
ข้อมูลสถานการณ์ความ
เสี่ยงด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
ข้อเสนอต่อการจัดการ

1.สถานการณ์การ
ปนเปื้อนของ
สารเคมีในพืชผัก
และน้ำบริโภค ที่
อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่
เสี่ยง /
1 (แห่ง)
2. อปท. ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มีรูปแบบ ระบบ
และกลไกการ
จัดการเหตุรำคาญ
การควบคุมและ
ตรวจประเมิน
มาตรฐานกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตาม
กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
/10 (แห่ง)

รวมงบประมาณ

500,000.00 1 ต.ค. 256331 ส.ค. 2564

1.1 ประชุมหารือ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

23,670.00 1 พ.ย. 256330 พ.ย. 2563

1.2 สำรวจและกำหนดจุดเก็บตัวอย่างพืชผักและน้ำ
บริโภค ในพื้นที่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดตาก
1.3 เก็บตัวอย่าง พืชผักและน้ำบริโภคในพื้นที่
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมฯ
1.4 จัดจ้างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีใน
พืชผักและน้ำบริโภคทางห้องปฏิบตั ิการ

14,280.00 1 พ.ย. 256330 พ.ย. 2563

1.5 ประชุมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสถานการณ์การ
ปนเปื้อนของสารเคมีในพืชผักและน้ำบริโภค เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนจากการ
บริโภคพืชผักและน้ำ ในพื้นที่โครงการฯ
1.6 ประชุมคืนข้อมูลสถานการณ์การปนเปื้อนของ
สารเคมีในพืชผัก น้ำบริโภค และสือ่ สารความเสีย่ ง
ทางสุขภาพสู่ระดับพื้นที่

42,840.00 1 ธ.ค. 256330 มิ.ย. 2564
210,000.00 1 ม.ค. 256431 ก.ค. 2564
4,750.00 1 ก.ค. 256431 ก.ค. 2564
23,670.00 1 ส.ค. 256431 ส.ค. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

-

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะที่ดี
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โครงการเสริมสร้าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนน่าอยู่

(71) 25.2 สร้าง
ความเข้มแข็ง
ภาคีเครือข่าย
สสจ. สสอ.
อปท. ชุมชน
และบูรณาการ
กลไก พชอ.
ชมรม และ
สมาคมต่าง ๆ
ในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนน่าอยู่(73)
25.4 สร้างกลไก
และเสริมสร้าง
ความรอบรู้ เพื่อ
ท้องถิ่น ชุมชน

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
จากปัญหาการคัดแยก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมดำเนินงาน
1.7 ประชุมทบทวนเอกสารและออกแบบระบบและ
กลไกการจัดการเหตุรำคาญและการควบคุมและตรวจ
ประเมินมาตรฐานกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.8 ประชุมปฏิบัติการพัฒนาความพร้อมใช้ของระบบ
และกลไกการจัดการเหตุรำคาญ การควบคุมและ
ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อ
สุขภาพระดับประเทศ โดยการใช้ Digital Platform
1.9 ส่งเสริมการใช้งานและติดตามผลการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูประบบและกลไกการจัดการเหตุรำคาญ การ
ควบคุมและตรวจประเมินมาตรฐานกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพระดับพื้นที่

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

14,250.00 1 ต.ค. 256331 พ.ค. 2564
112,600.00 1 ธ.ค. 256331 ธ.ค. 2563
53,940.00 1 ก.พ. 256430 เม.ย.
2564

3,296,120.00 1. โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต

1. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนางานอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
เพื่อสุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัย 2. เพื่อ
พัฒนาวิชาการและ
ระบบข้อมูลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สำหรับสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพ 4 กลุ่มวัย

1.แนวทางการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
สุขภาพประชาชน
ทุกกลุ่มวัย / 1
(เรื่อง)

รวมงบประมาณ

173,240.00 1 พ.ย. 256331 ส.ค. 2564

1.1 ประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ผูเ้ ชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างคู่มือการจัดอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.2 ประชุมหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องในการ
วางแผนสำรวจสถานการณ์และจัดทำแนวทางการ
พัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลใน
โรงเรียน (Water, Sanitation and Hygiene:
WASH)
1.3 จัดจ้างผลิตสำเนาเอกสารสำรวจและจัดส่งแบบ
สำรวจลงในพื้นที่เป้าหมาย

5,700.00 1 พ.ย. 256328 ก.พ. 2564

12,760.00 1 ธ.ค. 256331 ม.ค. 2564

1.4 ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ WASH ในโรงเรียน
เชิงคุณภาพ

97,680.00 1 ธ.ค. 256331 ก.ค. 2564

7,600.00 2 ธ.ค. 256331 ก.ค. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
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โครงการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พื้นที่โครงการ
พระราชดำริและ
โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

(69) 24.2
2. โครงการพัฒนา
ขับเคลื่อนการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ดำเนินงานและ เรือนจำ
เสริมสร้างความ
รอบรู้การจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อม ใน
ถิ่นทุรกันดาร
และพื้นที่

กิจกรรมดำเนินงาน
1.5 ประชุมสรุป วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการ
สำรวจสถานการณ์ WASH ในโรงเรียน

1. เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลสถานการณ์ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลอาหารและ
น้ำในเรือนจำ เกิดกลไก
การเฝ้าระวัง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
สุขภาพของผู้ต้องขัง
และเจ้าหน้าที่ผู้

1. แนวทางการ
พัฒนาการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในเรือนจำ สำหรับ
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานระดับ
พื้นที่ / 1 (เรื่อง)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

3,800.00 1 มิ.ย. 256431 ส.ค. 2564

1.6 สนับสนุนใบประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กับสถานที่
ทำงานภาครัฐ ภาค เอกชน และวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่าน
การประเมินเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน
(Healthy Workplace Happy for Life)

21,000.00 1 ธ.ค. 256331 ม.ค. 2564

1.7 ประชุมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่
ทำงาน Green and Clean Office/HWP ของกรม
อนามัย

17,100.00 1 ธ.ค. 256331 ก.ค. 2564

1.8 ประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ผูเ้ ชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาแนวทางการจัดการ/การเฝ้า
ระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ

7,600.00 1 ธ.ค. 256331 พ.ค. 2564

รวมงบประมาณ

200,000.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564

2.1 ประชุมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้การ
ดำเนินงาน สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

17,100.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

โครงการ
พระราชดำริ
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โครงการเสริมสร้าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนน่าอยู่

(70) 25.1
บูรณาการ
ขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย และ
ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(72)
25.3 พัฒนาและ
ขับเคลื่อนการ
บังคับใช้
กฎหมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

ปฏิบัติการ 2. เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและ
ทักษะในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
เรือนจำที่เหมาะสม
สำหรับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในเรือนจำ

3. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการเหตุรำคาญ
และกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เพื่อลด
ความเสีย่ งและ
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน

1. เพื่อศึกษา
สถานการณ์และปัญหา
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อ
สุขภาพที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 2. เพื่อ
พัฒนาวิชาการและ
ปรับปรุงกฎหมายใน
การควบคุมกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขให้

1. ระบบการจัดการ
เหตุรำคาญและ
ควบคุมการ
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข / 1
(ระบบ)

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้
และจัดทำข้อเสนอแนวทางติดตามการดำเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

73,300.00 1 พ.ค. 256431 พ.ค. 2564

2.3 จัดจ้างออกแบบและจัดทำบทเรียนออนไลน์การ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ สำหรับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับ
พื้นที่

100,000.00 1 เม.ย. 256430 มิ.ย. 2564

2.4 ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ

9,600.00 1 เม.ย. 256430 เม.ย.
2564

รวมงบประมาณ

433,400.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

3.1 จัดทำข้อมูลสถานการณ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (บ่อดัก
ไขมัน)
3.2 ประชุมคณะทำงานวิชาการเพือ่ ยกร่างหลักเกณฑ์
เงื่อนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิทางวิชาการในการ
จัดการเหตุรำคาญหรือการควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
3.3 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง
กฎหมายเกี่ยวกับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
3.4 จัดอบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ภาคสนาม และหลักสูตรการตรวจสอบกลิ่นรบกวน
พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกลิ่น

100,000.00 1 ต.ค. 256331 มี.ค. 2564
9,500.00 1 มี.ค. 256430 เม.ย.
2564
58,875.00 1 มี.ค. 256431 ก.ค. 2564
44,150.00 1 พ.ย. 256330 พ.ย. 2563

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

สนับสนุนกลไก
คสจ. และ
ยกระดับเจ้า
พนักงาน
สาธารณสุขสู่
Environmental
Health
Inspector
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โครงการเสริมสร้าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนน่าอยู่

(70) 25.1
บูรณาการ
ขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย และ
ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (71)
25.2 สร้างความ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และการวินจิ ฉัยเหตุ
รำคาญ 4. เพื่อ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
กลไกการดำเนินงาน
ระดับพื้นที่ในการกำกับ
ติดตามการบังคับใช้
กฎหมายด้านเหตุ
รำคาญและกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
4. โครงการเสริมสร้าง
พลังท้องถิ่นและชุมชน
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมสู่เมืองและ
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1. เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
และชุมชนอย่างบูรณา
การและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรท้องถิ่น และ
แกนนำชุมชนในการ
จัดการอนามัย

1.ร้อยละ อบต. มี
การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
ชุมชนและท้องถิ่น
น่าอยู่ / 10 (ร้อย
ละ)
2. ร้อยละของ
เทศบาลมีการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
(EHA)

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

3.5 จัดจ้างบำรุงรักษา สอบเทียบ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์

60,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

3.6 สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่ เพื่อกำกับติดตามและ
บังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการเหตุรำคาญและ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข
3.7 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำกรอบและ
แนวทางการดำเนินการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 ประเภทกิจการ ได้แก่
กิจการนกแอ่นกินรัง และกิจการการเผาถ่าน
3.8 ศึกษาสถานการณ์และปัญหาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 ประเภท
กิจการ ได้แก่ กิจการ นกแอ่นกินรัง และกิจการการ
เผาถ่าน
รวมงบประมาณ

38,640.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564

4.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทาง
ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและ
ท้องถิ่นน่าอยู่
4.2 จัดจ้างทำรายละเอียด ระบบส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับ
ท้องถิ่น/ชุมชน
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูต้ ่อการพัฒนาระบบส่งเสริมและ
ขับเคลื่อนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชน
น่าอยู่ด้วยพลังเครือข่ายทางสังคม

14,250.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564

107,985.00 1 ธ.ค. 256331 พ.ค. 2564

634,300.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
15,200.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
100,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
157,300.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

เข้มแข็ง ภาคี
เครือข่าย สสจ.
สสอ. อปท.
ชุมชน และ
บูรณาการกลไก
พชอ. ชมรม
และสมาคมต่าง
ๆ ในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนน่าอยู่(73)
25.4 สร้างกลไก
และเสริมสร้าง
ความรอบรู้ เพื่อ
ท้องถิ่น ชุมชน
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน
10 โครงการเสริมสร้าง (70) 25.1
องค์กรปกครองส่วน บูรณาการ
ท้องถิ่นจัดการ
ขับเคลื่อนเชิง
อนามัยสิ่งแวดล้อม นโยบาย และ
เพื่อให้ท้องถิ่นและ ยกระดับการ
ชุมชนน่าอยู่
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(71)
25.2 สร้างความ

ชื่อโครงการ

5. โครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายและความรอบรู้
ด้านสุขภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ (ชื่อจำนวน/หน่วย
กิจกรรมดำเนินงาน
นับ)
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ระดับพื้นฐานขึ้นไป 4.4 จัดทำชุดความรู้/คู่มือ และสื่อคลิปวิดิโอเผยแพร่
และชุมชน
/ 70 (ร้อยละ)
ความรู้ "รูปแบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ท้องถิ่น"
ความร่วมมือและการ
4.5 สนับสนุนกลไกระดับพื้นที่เพือ่ พัฒนาและติดตาม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กระบวนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชน
ระหว่างภาคีเครือข่าย
น่าอยู่
องค์กรปกครองส่วน
4.6 จัดจ้างพิมพ์ใบประกาศสำหรับ อปท จัดการ
ท้องถิ่น อาสาสมัคร
อนามัยสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน และประชาชน
ในการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
และชุมชน

1. เพื่อสร้างความ
ร่วมมือและความ
เข้มแข็งภาคีเครือข่าย
ทุกระดับ 2. เพื่อสร้าง
ความรอบรูด้ ้านวิชาการ
และกฎหมาย การ
สื่อสารสาธารณะ และ
การสร้างกระแสสังคม
3. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถทาง
วิชาการ ทักษะในการ
ดำเนินการจัดการ

1.บุคลากรด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้รับการพัฒนา
ยกระดับให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ /
1 (งาน)
2.บุคลากรและภาคี
เครือข่ายได้รับการ

รวมงบประมาณ
5.1 ประชุมสร้างความเข้มแข็งการขับเคลื่อนภาคี
เครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ชมรมอนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย และกรมอนามัย)
5.2 ลงพื้นที่ร่วมประชุมสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์อนามัย
ชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (4 ภาค)
5.3 ประชุมบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เชิงนโยบาย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

266,800.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
60,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
35,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

1,688,580.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
155,940.00 1 ม.ค. 256431 ม.ค. 2564
95,420.00 1 เม.ย. 256431 พ.ค. 2564
22,800.00 1 ธ.ค. 256330 เม.ย.
2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ
เข้มแข็ง ภาคี
เครือข่าย สสจ.
สสอ. อปท.
ชุมชน และ
บูรณาการกลไก
พชอ. ชมรม
และสมาคมต่าง
ๆ ในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น
ชุมชนน่าอยู่(72)
25.3 พัฒนาและ
ขับเคลื่อนการ
บังคับใช้
กฎหมาย
สนับสนุนกลไก
คสจ. และ
ยกระดับเจ้า
พนักงาน
สาธารณสุขสู่
Environmental
Health
Inspector

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ (ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)
อนามัยสิ่งแวดล้อม
พัฒนาศักยภาพ
สำหรับบุคลากรด้าน
เสริมสร้างความ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เข้มแข็ง และความ
รอบรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม /
1 (งาน )

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

5.4 ประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรการจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อม สำหรับ สสอ. เพื่อการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ.
5.5 ประชุมจัดทำแนวทางหลักสูตร และสื่อการสอน
ออนไลน์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11,400.00 1 พ.ย. 256331 ม.ค. 2564

5.6 จัดจ้างผลิตสื่อวิดโี อเนื้อหาการเรียนการสอนด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม

240,000.00 1 มี.ค. 256431 ก.ค. 2564

5.7 ประชุมจัดทำกรอบและแนวทางหลักสูตร
Environmental Health Inspector

15,200.00 1 พ.ย. 256328 ก.พ. 2564

17,100.00 1 พ.ย. 256331 มี.ค. 2564

5.8 จัดจ้างพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
Environmental Health Inspector

150,000.00 1 พ.ย. 256331 ส.ค. 2564

5.9 จัดอบรม พัฒนาศักยภาพ Environmental
Health Inspector

166,300.00 1 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 2564

5.10 ผลิตสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อสื่อสารสาธารณะงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น วันส้วมโลก
วันสิ่งแวดล้อมไทย วันสิ่งแวดล้อมโลก ฯลฯ
5.11 ประชุมคณะกรรมการวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ปี 2564

15,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

5.12 ประชุมเตรียมการดำเนินงานคณะกรรมการการ
ดำเนินงานวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

37,200.00 1 ม.ค. 256430 มิ.ย. 2564

5.13 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

27,200.00 1 พ.ย. 256331 พ.ค. 2564

15,200.00 1 พ.ย. 256330 มิ.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

กิจกรรมดำเนินงาน
5.14 ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลบุคคลและองค์กรดีเด่น
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

11 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุข
ภาวะที่ดี

(58) 21.3
ส่งเสริมจัดการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย

6. โครงการส่งเสริมการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย

1. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มคี วาม
พร้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ ทั้ง
ระยะก่อน ขณะ และ
หลังเกิดภัย 2. เพื่อ
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วนในการ

1.ขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการเพื่อ
เตรียมการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับภาวะฉุกเฉิน
และ สาธารณภัย /
1 (งาน)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

112,720.00 1 พ.ค. 256430 มิ.ย. 2564

5.15 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการ
ประกวดคลิปวิดโี อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

24,700.00 1 ม.ค. 256430 มิ.ย. 2564

5.16 จัดจ้างทำเหรียญเชิดชูเกียรติฯ 4 เหรียญ

40,000.00 1 มิ.ย. 256430 มิ.ย. 2564

5.17 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับรางวัลการประกวด
คลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

51,000.00 1 ก.ค. 256431 ก.ค. 2564

5.18 ประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

450,000.00 1 ก.ค. 256431 ก.ค. 2564

5.19 ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้การจัดการความรู้
(KM) การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

11,400.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564

5.20 จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยี และทักษะภาษาอังกฤษ

30,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

รวมงบประมาณ

166,600.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

6.1 ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
6.2 ประชุมเพื่อซ้อมแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย
6.3 ประชุมพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัย

28,600.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
11,400.00 1 ก.พ. 256430 เม.ย.
2564
20,900.00 1 พ.ค. 256431 ก.ค. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

ดำเนินการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะ
ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ได้อย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง และทัน
เหตุการณ์ 3. เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทดี่ ีของ
องค์กรด้านการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและสา
ธารณภัย
-

กิจกรรมดำเนินงาน
6.4 สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน เช่น ซื้อวัสดุอุปกรณ์
เสื้อทีม ShERT ชุดทดสอบ ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่า
ทางด่วน ค่าล่วงเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีภาวะฉุกเฉินและ
สาธารณภัย
6.5 จัดทำข้อมูลสรุปบทเรียนการดำเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิง่ แวดล้อม

12 โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข

(78) 27.2
ยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานภาค
การสาธารณสุข
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
มาตรฐาน
วิชาการ
มาตรการ และ
แนวปฏิบัติเพื่อ
สุขภาพ

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

100,000.00 1 ต.ค. 256331 ส.ค. 2564

5,700.00 1 ต.ค. 256331 ส.ค. 2564

3,403,400.00 1. โครงการยกระดับ
คุณภาพการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมสถาน
บริการการสาธารณสุขที่
เป็นมิตรกับสุขภาพ

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนทางวิชาการ
และการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ เพื่อ
ยกระดับการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมสามารถ
ผลักดันให้เกิดการ
พัฒนามาตรฐานสู่
ชุมชนเกิดเป็น GREEN
& CLEAN
Community 2. เพื่อ
ส่งเสริมให้โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
และโรงพยาบาลนอก

1.โรงพยาบาล
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital
ระดับดีมาก /
90 (ร้อยละ)

รวมงบประมาณ

383,940.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อ
การพัฒนายกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล
1.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ น/คณะทำงาน
วิชาการ GREEN & CLEAN Hospital

62,840.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

1.3 ประชุมกำหนดกรอบและรายละเอียดหลักสูตร
ออนไลน์ เรื่อง การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการสาธารณสุข
1.4 จัดทำหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การจัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข

9,500.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

1.5 ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์และแนว
ทางการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital

19,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

115,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
19,400.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

13 โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข

กิจกรรมสำคัญ

(78) 27.2
ยกระดับการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานภาค
การสาธารณสุข
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
มาตรฐาน
วิชาการ
มาตรการ และ
แนวปฏิบัติเพื่อ
สุขภาพ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN
Hospital 3. เพื่อ
ส่งเสริมความรู้และ
ศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการการ
สาธารณสุข
2. โครงการพัฒนาและ 1. เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับสถานที่ทำงาน ยกระดับกรมอนามัยสู่
น่าอยู่ น่าทำงาน
การเป็นองค์กร
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สมรรถนะสูงที่เป็นมิตร
และความสุขของ
ต่อสุขภาพ เสริมสร้าง
คนทำงาน (Healthy
คุณภาพชีวิต และเกิด
Workplace Happy for บรรยากาศการทำงานที่
Life)
มีความสุข 2. เพื่อ
เสริมสร้างองค์กรมีการ
จัดสภาพแวดล้อมใน
การทำงานที่เอื้อต่อการ
มีสุขภาพดี เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต และ
ความสุขในการทำงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม สร้างเสริม
พฤติกรรมด้านสุขภาพ
เพื่อคนทำงานสุขภาพดี

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

กิจกรรมดำเนินงาน
1.6 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวด
นวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital
1.7 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และ ใบ
ประกาศนียบัตรเพื่อส่งเสริมการรับรู้และเข้าร่วม
โครงการ GREEN & CLEAN Hospital

1.หน่วยงานสังกัด
กรมอนามัยพัฒนา
และยกระดับเป็น
สถานที่ทำงานน่า
อยู่ น่าทำงาน
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุข
ของคนทำงาน
(Healthy
Workplace
Happy for Life)
ระดับดี /
100 (ร้อยละ)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

134,600.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
23,600.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

รวมงบประมาณ

380,920.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

2.1 ประกาศนโยบายเปิดตัวโครงการ สถานที่ทำงาน
น่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for
Life: HWP) และจัดกิจกรรมสื่อสาร รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
2.2 จัดจ้างเก็บ รวบรวม และจัดทำรายงานข้อมูล
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
สถานบริการ
2.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และคูม่ ือแนวทางการ
ดำเนินงาน

80,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

100,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
100,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

2.4 ประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแนวทางการ
ดำเนินงาน GREEN Health Office

29,520.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

2.5 ลงพื้นที่สุ่มประเมินและติดตามการดำเนินงาน
พัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง

71,400.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy
Workplace Happy for Life: HWP)
14 โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข

(77) 27.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการมูลฝอย
เพื่อลด
ผลกระทบต่อ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

3. โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการสาธารณสุข

1. เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน และ
เสริมสร้างความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการ มูลฝอยอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการสาธารณสุข 2.
เพื่อพัฒนาปรับปรุง
กฎหมายให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข
ในการควบคุมมูลฝอย
3. เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ หลักเกณฑ์
มาตรฐาน และแนวทาง
การจัดการมูลฝอยตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 4.
เพื่อพัฒนาระบบ
ควบคุมกำกับการขนมูล
ฝอยติดเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ

1.แนวทางการ
บริหารจัดการมูล
ฝอยทุกประเภท
ตามหลักวิชาการ
และกฎหมายว่า
ด้วยการ
สาธารณสุข /
1 (งาน)

รวมงบประมาณ

1,129,200.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

3.1 ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนว
ทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งอื่น ๆ

4,850.00 1 ต.ค. 256331 ธ.ค. 2563

3.2 ประชุมติดตามและสรุปผลการขับเคลื่อนระดับ
นโยบายเพื่อการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพ
3.3 ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกีย่ วกับ
การจัดการมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
3.4 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาและรับฟังความ
คิดเห็นต่อกฎหมาย ระดับอนุบัญญัติตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ฉบับที่ (….) พ.ศ. ....
3.5 จัดจ้างศึกษาและรวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำ
ข้อเสนอต่อการยกร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....
3.6 ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการใช้งานและรับฟัง
ความเห็นต่อการพัฒนาระบบกำกับการขนมูลฝอยติด
เชื้อ (Manifest system)
3.7 จัดจ้างพัฒนาระบบควบคุมกำกับการขนมูลฝอย
ติดเชื้อ (Manifest system)

4,650.00 1 เม.ย. 256430 ก.ย. 2564

3.8 จัดจ้างเก็บข้อมูลและประเมินผลระบบ
Infectious Waste Digital Tracking พร้อมจัดทำ
ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

188,550.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564
9,300.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564
100,000.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564
9,300.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564
100,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
300,000.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมาย
(ชื่อจำนวน/หน่วย
นับ)

กิจกรรมดำเนินงาน
3.9 ประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
และแนวทางการพัฒนายกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
3.10 ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานกิจการให้บริการ
เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

15 โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการการ
สาธารณสุข
โครงการยกระดับ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
มืออาชีพตามหลัก
ธรรมาภิบาล
โครงการเสริมสร้าง

(70) 25.1
บูรณาการ
ขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย และ
ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการ
อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(78)
27.2 ยกระดับ
การจัดการ

4. โครงการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และติดตาม
ประเมินผลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อสร้างความ
ร่วมมือเชิงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กับภาคี
เครือข่าย เพื่อให้การ
ดำเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมเป็นไปตาม
เป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อพัฒนาระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ที่ถูกต้อง บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องและ

1.ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 3
และร่างแผน
ยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 4
(พ.ศ....) /
1 (เรื่อง)
2.ระบบและกลไก
การกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ

3.11 จัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทและ
แหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมจัดทำข้อเสนอต่อ
การประกาศกำหนดประเภทและแหล่งกำเนิดมูลฝอย
ติดเชื้อเพิ่มเติม ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ ฉบับที่.. พ.ศ. ....
3.12 จัดจ้างศึกษา ทบทวนและปรับปรุงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยมาตรฐานทางชีวภาพ
พร้อมยกร่างมาตรฐานทางชีวภาพ และกำหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการขอความเห็นชอบ
ดำเนินการการกำจัดมูลฝอยติดเชือ้ ด้วยเทคโนโลยีฆ่า
เชื้อด้วยไอน้ำของ อปท.
รวมงบประมาณ
4.1 ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ และ
คณะทำงาน ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และ
เตรียมการสำหรับ ฉบับที่ 4
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และทิศทางของแผน
ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ....)
4.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อ
จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่
4 (พ.ศ...)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

13,950.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564
148,600.00 1 ม.ค. 256430 ก.ย. 2564
100,000.00 1 พ.ย. 256330 ก.ย. 2564

150,000.00 1 ธ.ค. 256330 ก.ย. 2564

752,240.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
68,400.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564
46,050.00 1 ต.ค. 256331 พ.ค. 2564
300,000.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ท้องถิ่นและ
ชุมชนน่าอยู่

16 โครงการบริหาร
จัดการมูลฝอยและ
ส่งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล้อมในสถาน

กิจกรรมสำคัญ

ชื่อโครงการ

อนามัย
สิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานภาค
การสาธารณสุข
ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย
มาตรฐาน
วิชาการ
มาตรการ และ
แนวปฏิบัติเพื่อ
สุขภาพ(81)
28.3 ยกระดับ
องค์กรสู่องค์กรที่
มีสมรรถนะสูง
(High
Performance
Organization :
HPO)

(77) 27.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการมูลฝอย
เพื่อลด

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ (ชื่อจำนวน/หน่วย
กิจกรรมดำเนินงาน
นับ)
ประชาชนสามารถ
ดำเนินงานของ
4.4 ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
เข้าถึงข้อมูลได้ 3. เพื่อ สำนักอนามัย
พัฒนาสำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม / 1
4.5 ประชุมติดตามการดำเนินงานรอบ 6 หรือ 12
สิ่งแวดล้อมเป็นองค์กร (ระบบ)
เดือน สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
สมรรถนะสูง มีการ
ขับเคลื่อนเชิง
4.6 ลงพื้นที่ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ และมุ่ง
สำคัญ และสนับสนุนการตรวจราชการ และการนิเทศ
ผลสัมฤทธิ์การ
งาน
ดำเนินงาน 4. เพื่อ
4.7 ประชุมคณะกรรมการคลัสเตอร์อนามัย
กำกับ ติดตามและ
สิ่งแวดล้อม
ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน
4.8 ประชุมเตรียมสารัตถะ และจัดทำข้อมูลสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ และ
การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับ
แผนปฏิบัติการของ
นานาชาติ
สำนักอนามัย
4.9 ประชุมพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะ
สิ่งแวดล้อม
สูง (PMQA/ระบบข้อมูล/งานต่างประเทศ)
4.10 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำกลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

5. (แผนมลพิษ) การ
บริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนงานสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานสำนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม

4.11 ประชุมเตรียมการประเมินผลการขับเคลื่อนงาน
ถอดบทเรียน และรวบรวมความสำเร็จการขับเคลื่อน
งาน GREEN & CLEAN Hospital
4.12 ลงพื้นที่ประเมินผลการขับเคลื่อนงาน ถอด
บทเรียน ความสำเร็จงาน GREEN & CLEAN
Hospital
รวมงบประมาณ

1.มีกลไกการ
บริหารจัดการ และ
สนับสนุนการ
5.1 จ้างบุคคลภายนอก
ขับเคลื่อนงาน
สำนักอนามัย

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

68,400.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
37,240.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564
31,120.00 1 ต.ค. 256331 ก.ค. 2564
26,600.00 1 ต.ค. 256331 ส.ค. 2564
11,400.00 1 ต.ค. 256331 ส.ค. 2564
22,800.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
50,570.00 1 ต.ค. 256331 มี.ค. 2564
8,550.00 1 ต.ค. 256331 พ.ค. 2564
81,110.00 1 ต.ค. 256330 เม.ย.
2564
757,100.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
624,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

ที่

แผนจัดสรร/
โครงการสำคัญ
บริการการ
สาธารณสุข

กิจกรรมสำคัญ
ผลกระทบต่อ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ (ชื่อจำนวน/หน่วย
กิจกรรมดำเนินงาน
นับ)
สิ่งแวดล้อมอย่างมี 5.2 ค่าซ่อมบำรุงต่าง ๆ เช่น ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ ค่า
ประสิทธิภาพ / 1 ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงาน เป็นต้น
(งาน)
5.3 ค่าเช่าอุปกรณ์สำนักงาน เช่น ค่าเช่าเครื่องพริ้น
เตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ค่าจัดส่งเอกสาร เป็นต้น

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน

12,100.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
111,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564
10,000.00 1 ต.ค. 256330 ก.ย. 2564

