แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (ไตรมาส )
หน่วยงาน สานักอนามัยสิง่ แวดล้อม โทรศัพท์ 02 5904316
ผูร้ ายงาน นางสาวรุจิรา ไชยด้วง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ข้อมูลเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พ.ย.2559
(1)

(2)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม

งบทีไ่ ด้รับ

งบดาเนินงาน
กิจกรรม/รายการ
เครียร์รายการ PO+ รายการทีจ่ ะส่งเบิก
1. โครงการหลัก การส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด
1.1 จัดกิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วนั ส้วมโลก (19 พ.ย.)

11,701,500.00

(3) เบิกจ่ายแล้ว ณ เดือน ต.ค.59
(เป้าหมายร้อยละ 1.27 )
จานวนเงิน

ร้อยละ

81,150.00

0.69

เหลือ
11,620,350.00

(4) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 15 พ.ย.59
1-15 พ.ย.59
229,157.02

เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ
310,307.02

เหลือ
งบประมาณที่
ต้องเบิกจ่าย

2.65 11,391,192.98

(5) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1
(เป้าหมายร้อยละ 30)
16-30 พ.ย.
เป้าหมาย
ร้อยละ 17.21
1,005,525.00

ธ.ค.

1,627,455.00 2,632,980.00

466,621

223,655.78

200,000

1.2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสุดยอดส้วม

85,000

1.3 ลงพืน้ ที่ตรวจประเมินสุดยอดส้วม

40,000

55,000

1.4 จัดจ้างทาแผนแม่บทการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 4 (พ.ศ.
2560-2564

50,000

1.5 สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (Big Toilet
Cleaning Day)

50,000

1.6 ชี้แจงการดาเนินงาน EHA ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 4
ภาคการเพือ่ ส่งเสริมอปท.ในการดาเนินงานพัฒนาระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

30,000

1.7 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ พัฒนาระบบเฝ้าระวังในพืน้ ที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ

49,750

1.8 ลงพืน้ ที่ทดลองใช้ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูลในชุมชนที่มี
ความเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

33,000

1.9 ลงพืน้ ที่เพือ่ ศึกษาข้อมูลด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลของหน่วยงานเอกชน

30,000

โครงการรอง การพัฒามาตรการทางกฏหมายทีม่ ีประสิทธิภาพ
1) ลงพืน้ ที่สารวจและเก็บตัวอย่างกลิ่น ระยะที่ 2 (จานวน 30 แห่ง)

รวมเงิน

40,000

ร้อยละ
22.50

(1)

(2)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม

งบทีไ่ ด้รับ

(3) เบิกจ่ายแล้ว ณ เดือน ต.ค.59
(เป้าหมายร้อยละ 1.27 )
จานวนเงิน

ร้อยละ

เหลือ

(4) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 15 พ.ย.59
1-15 พ.ย.59

เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ

เหลือ
งบประมาณที่
ต้องเบิกจ่าย

(5) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1
(เป้าหมายร้อยละ 30)
16-30 พ.ย.
เป้าหมาย
ร้อยละ 17.21

2) จัดจ้างศึกษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และยกร่างประกาศฯ เรื่อง
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและเงื่อนไขการประกาศพืน้ ที่ควบคุมเหตุราคาญ

48,000

3) จ้างศ฿กษา ทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ใน
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การสักผิวหนัง

80,000

ธ.ค.

2. โครงการหลัก การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
2.1 จัดประชุมเพือ่ พิจารณาแผนแม่บทการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ และการ
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

14,100

27,950

2.2 จัดทาชุดความรู้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อสาหรับศอ./สสจ./อปท.

27,125

41,295

2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
รูปแบบของ อบจ.นนทบุรี
2.4 จัดจ้างทาคู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล GREEN &
CLEAN

150,000
80,000
75,000

2.5 ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาล GREEN &
CLEAN Hospital (งบประมาณจากกลุ่มวัยวัยทางาน)
2.6 การประเมินและติดตามคุณภาพผลการดาเนินงานโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
3. โครงการหลัก การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มวัย
3.1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมเพือ่ เป็นผู้ตรวจแนะนาและตรวจ
ประเมิน โรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospita

20,000

20,000

155,200

3.2 จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม (1ครั้ง/70คน)
3.3 จัดประชุมพัฒนาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สรพ. และกรมอนามัย(HPHNQC/ HA/GREEN & CLEAN Hospital)

184,000

3.4 จ้างสถาบันการศึกษาเพือ่ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน Workplace happy
for life

200,000

24,600

รวมเงิน

ร้อยละ

(1)

(2)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม

งบทีไ่ ด้รับ

(3) เบิกจ่ายแล้ว ณ เดือน ต.ค.59
(เป้าหมายร้อยละ 1.27 )
จานวนเงิน

ร้อยละ

เหลือ

(4) ผลการเบิกจ่ายเงิน ณ วันที่ 15 พ.ย.59
1-15 พ.ย.59

เบิกจ่ายสะสม ร้อยละ

เหลือ
งบประมาณที่
ต้องเบิกจ่าย

(5) แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1
(เป้าหมายร้อยละ 30)
16-30 พ.ย.
เป้าหมาย
ร้อยละ 17.21

ธ.ค.

3.5 ประชุมระดมความคิดเห็นเพือ่ จัดทาต้นฉบับคู่มือประชาชนด้านการจัด
อนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับผู้สูงอายุ เพือ่ ป้องกันภาวะสมองเสื่อม

40,000

3.6 จัดจ้างออกแบบชุดความรู้การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสาหรับกลุ่มวัย
เพือ่ การเผยแพร่

40,000

4. โครงการหลัก บริหารจัดการหน่วยงานสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.1 สาธารณูปโภค เจ้าเหมาบริการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
โครงการรอง บริหารจัดการหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายขัน้ ต่าตามสิทธิ์

88,000

88,000

1) ค่าใช้จา่ ยขั้นต่าตามสิทธิ์บุคลากรสานัก ว.
โครงการรอง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

18,100

18,100

1) ผลิตเอกสารแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3

150,000

2) จ้างแปลเอกสารเพือ่ เผยแพร่แผนฯ ระดับนานาชาติสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที 3 เพือ่ เผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

100,000

3) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัย
ทั้งคณะทางานศูนย์ EH-EOC ส่วนกลาง และศูนย์อนามัย

208,200

4) จ้างผู้เชี่ยวชาญจัดทาชุดความรู้และวิทยากรในกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็น(ชุดความรู้การตรวจประเมินและวัดความชุกชุมสัตว์แมลงพาหะนาโรค
และการควบคุมพาหะนาโรคสาหรับเจ้าหน้าที่

50,000

4.4 โครงการรอง การกากับติดตามการดาเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
22,560.00

1) ติดตามเยีย่ มเสริมพลัง Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม รายภาค 4 ครั้ง
(บูรณาการ Cluster)

งบลงทุน

6,579,644.00

-

-

6,579,644.00

6,579,644.00

เครียร์รายการ PO+ รายการทีจ่ ะส่งเบิก
1. จัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ 2 เครื่อง

699,352

2. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองชนิดอ่านค่าทันทีแบบหัวตรวจวัด
PM10, PM2.5 และ TSP 2 เครื่อง

385,200

รวมเงิน

ร้อยละ

