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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

1.แผนงานบรูณาการพฒันา

ศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

1.แผนงานบรูณาการ

พฒันาศกัยภาพคนตลอด

ชว่งชวีติ
1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน       254,300.00       102,100.30     152,199.70                   -   1.โครงการบรหิารจดัการหนว่ยงาน      254,300.00 

1.1. จา้งพนักงานขับรถยนตร์าชการ 1 คน 1 คน         149,760.00 62,400.00         87,360.00                        -   1.1. จา้งพนักงานขับรถยนต์

ราชการ

1 คน 149,760.00       

1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จา้ง

ซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน อปุกรณ์

คอมพวิเตอร ์ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่น

ทางพเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 6 งาน           30,000.00            7,082.10         22,917.90                  -   1.2 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 

จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน อปุกรณ์คอมพวิเตอร์

 ซอ่มยานพาหนะ คา่ผา่นทาง

พเิศษ จา้งแปลเอกสาร

6 งาน 30,000.00         

1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี           15,000.00            5,899.75           9,100.25                  -   1.2.1 จา้งเชา่เครือ่งถา่ยเอกสาร 1 ปี 15,000.00         

1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์ส านักงาน 1 ปี 1 ปี           10,000.00         10,000.00                  -   1.2.2 จา้งซอ่มแซมครุภัณฑ ์

ส านักงาน

1 ปี 10,000.00         

1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 1 ปี 1 ปี                      -                    -   1.2.3 จา้งซอ่มอปุกรณ์

คอมพวิเตอร์

1 ปี -                  

1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ (รวมพรบ.) 1 ปี 1 ปี             5,000.00            1,182.35           3,817.65                  -   1.2.4 จา้งซอ่มยานพาหนะ 

(รวมพรบ.)

1 ปี 5,000.00          

1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่ใช ้

ด าเนนิงานภายในหน่วยงานและโครงการ

อบรม/ประชมุของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ วสัดุ

คอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค, คา่น ้ามัน

เชือ้เพลงิ)

4 งาน 4 งาน           26,000.00            6,830.20         24,889.80 -      5,720.00 1.3 จัดซือ้วสัดสุ านักงานเพือ่

ใชด้ าเนนิงานภายในหน่วยงาน

และโครงการอบรม/ประชมุ

ของหน่วยงาน ( คา่

หนังสอืพมิพ,์ วสัดสุ านักงาน+ 

วสัดคุอมพวิเตอร,์ คา่น ้าบรโิภค

, คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ)

4 งาน 31,720.00         

1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 1 ปี           15,000.00         15,000.00                  -   1.3.1. คา่วสัดสุ านักงาน+วสัดุ

คอมพวิเตอร์

1 ปี 15,000.00         

1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 1 ปี             4,000.00            1,170.00           2,830.00                  -   1.3.2. คา่น ้าดืม่ 1 ปี 4,000.00          

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

ปรับแผนครัง้ที ่3 
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 1 ปี             6,000.00            5,660.20           6,059.80 -      5,720.00 1.3.3. คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ 1 ปี 11,720.00         1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 6,000 บาท 

3.เบกิจา่ยแลว้ จ านวน 5,660.20 บาท

4.มแีผนจะใช ้จ านวน 6,059.80 บาท จงึ

มสีว่นขาด จ านวน 5,720  บาท

5.ไดรั้บจากกจิกรรม ที ่1.4.2. จ านวน 

5,720 บาท

1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1 ปี             1,000.00           1,000.00                  -   1.3.4. คา่จา้งถา่ยเอกสาร 1 ปี 1,000.00          

1.4 การพัฒนาบคุลากร การประชมุ อบรม

 สัมมนา (คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม

ประชมุ/อบรม/สัมมนา ของผูอ้ านวยการ

เจา้หนา้ทีศ่นูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 12 คน           48,540.00          25,788.00         17,032.00        5,720.00 1.4 การพัฒนาบคุลากร การ

ประชมุ อบรม สัมมนา 

(คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ และคา่ใชจ้า่ยในการ

เขา้ร่วมประชมุ/อบรม/สัมมนา 

ของผูอ้ านวยการเจา้หนา้ที่

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ ,คา่ลงทะเบยีน)

12 คน 42,820.00         

1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไปราชการ อืน่ๆ 1 ปี 1 ปี           40,000.00 24,068.00         15,932.00                        -   1.4.1 คา่ใชจ้า่ยเดนิทางไป

ราชการ อืน่ๆ

1 ปี 40,000.00         

1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี 1 ปี             7,000.00 500.00                   6,500.00 1.4.2 คา่ลงทะเบยีน 1 ปี 500.00              1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 7,000 บาท 

3.มแีผนจะใช ้จ านวน 500 บาท คงเหลอื

งบประมาณ 6,500 บาท

4.ปรับแผนใหก้จิกรรมที ่1.3.3 จ านวน 

5,720 บาท และ กจิกรรมที ่1.4.3 จ านวน

 780 บาท  รวมเป็นจ านวน 6,500 บาท

1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 1 ปี             1,540.00 1,720.00           600.00            -         780.00 1.4.3 คา่ผา่นทางพเิศษ 1 ปี 2,320.00           1.กจิกรรมอยูร่ะหวา่งการด าเนนิงาน

2.มงีบประมาณเดมิ จ านวน 1,540 บาท 

3.เบกิจา่ยแลว้ 1,720 บาท 

4.มแีผนจะใช ้จ านวน 600 บาท จงึมสีว่น

ขาดจ านวน 780 บาท

5.ไดรั้บจากกจิกรรมที ่1.4.2 จ านวน 780

 บาท

ปรับแผนครัง้ที ่3 
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11-03-22

หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
บันทึก ท่ี สธ ..............................................................   ลงวันท่ี ..................................................

แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

2.โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร

กรมอนามยัมุง่สูส่ากล

      425,498.00       419,960.05                     -         5,537.95 2.โครงการพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรกรมอนามยัมุง่สู่

สากล

425,498.00    

2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ศักยภาพเพือ่การยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษส าหรับงานดา้น

ตา่งประเทศครัง้ที1่/30 คน, ครัง้ที ่2/ 30

 คน

30 คน/30

 คน

30 คน/30

 คน

390,098.00        388,860.05              1,237.95 2.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาศักยภาพเพือ่การ

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

ส าหรับงานดา้นตา่งประเทศ

ครัง้ที1่/40 คน, ครัง้ที ่2/ 30 

คน

40คน/30คน 390,098.00        1.กจิกรรมด าเนนิงานเรยีบรอ้ยแลว้

คงเหลอืเงนิงบประมาณ  

จ านวน 1,237.95 บาท

2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการพัฒนา

ความรูด้า้นพธิกีารทตูและการรับรองแขก

ตา่งประเทศ

30 คน 30 คน 35,400.00          31,100.00                4,300.00 2.2. ประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

พัฒนาความรูด้า้นพธิกีารทตู

และการรับรองแขกตา่งประเทศ

30 คน 35,400.00          1.กจิกรรมด าเนนิงานเรยีบรอ้ยแลว้

คงเหลอืเงนิงบประมาณ 

 จ านวน 4,300 บาท

3.โครงการสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ความรว่มมอืระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

3 เร ือ่ง 61,380.00        15,000.00       46,380.00     -              3.โครงการสนบัสนนุการ

ด าเนนิงานความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศภายใต้

กรอบความรว่มมอืตา่งๆ

61,380.00       

3.1.ประชมุคณะกรรมการความร่วมมอื

ดา้นตา่งประเทศ

25 คน 25 คน 11,625.00          11,625.00                        -   3.1.ประชมุคณะกรรมการความ

ร่วมมอืดา้นตา่งประเทศ

25 คน 11,625.00         

3.2.ประชมุคณะท างานความร่วมมอืกลุม่

ประเด็นสาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: Promoting 

Healthy Lifestyle

20 คน 20 คน 5,700.00           5,700.00                            -   3.2.ประชมุคณะท างานความ

ร่วมมอืกลุม่ประเด็น

สาธารณสขุอาเซยีน (ระดับ 

Cluster) Cluster 1: 

Promoting Healthy Lifestyle

20 คน 5,700.00          

3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

สมัชชาอนามัยโลกสมัยที ่75 (World 

Health Assembly)

20 คน 20 คน 3,100.00           3,100.00                          -   3.3.ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุสมัชชาอนามัยโลก

สมัยที ่75 (World Health 

Assembly)

20 คน 3,100.00          

ปรับแผนครัง้ที ่3 
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หน่วยงาน ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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แผน

(1)

ผล 

(2)

 งบประมาณ

(บาท)

(10) ไดร้บั

(4)

 เบกิจา่ย

(5)

 แผนทีจ่ะใช้

(6)

 คงเหลอื/

สว่นขาด

(7)

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565

รายการเดมิ รายการหลงัปรบัแผน  เหตผุลในการปรบัแผน

(1.เหตผุลทีไ่มด่ าเนนิโครงการ/

กจิกรรมเดมิ/มี

งบประมาณเหลอืจา่ย

2.เหตผุลทีจ่ะด าเนนิการโครงการ/ 

รายการใหม)่

(11)

ชือ่โครงการ/กจิกรรม

(1)

เป้าหมายโครงการ

ตามแผนปฏบิตักิาร

(2)

 งบประมาณ (บาท)

ชือ่โครงการ

(8)

เป้าหมา

ยโครง

การ

(9)

3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับการประชมุ

ความร่วมมอืทวภิาคไีทย-ลาว

20 คน 20 คน 6,700.00           6,700.00                          -   3.4 ประชมุเตรยีมการส าหรับ

การประชมุความร่วมมอืทวภิาคี

ไทย-ลาว

20 คน 6,700.00          

3.5.ประชมุประจ าเดอืนของศนูยค์วาม

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

13 คน 13 คน 24,180.00          9,300.00           14,880.00                        -   3.5.ประชมุประจ าเดอืนของ

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

13 คน 24,180.00         

3.6.ประชมุเตรยีมการความร่วมมอืเพือ่

รองรับการประชมุนานาชาต ิOn line

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   3.6.ประชมุเตรยีมการความ

ร่วมมอืเพือ่รองรับการประชมุ

นานาชาต ิOn line

25 คน 3,875.00          

3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรมการ

ด าเนนิงานภายใตส้ถานการณ์ Covid-19

20 คน 20 คน 6,200.00           6,200.00                          -   3.7.ประชมุสนับสนุนกจิกรรม

การด าเนนิงานภายใต ้

สถานการณ์ Covid-19

20 คน 6,200.00           เลือ่นกจิกรรมเป็นเดอืน เมษายน

4.โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร

พฒันาแผนยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00        -                  27,800.00     -              4.โครงการประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารพฒันาแผน

ยทุธศาสตร ์ความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศ กรมอนามยั

27,800.00       

4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิารพัฒนาแผน

ยทุธศาสตร ์ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

 กรมอนามัย

25 คน 25 คน 23,925.00          23,925.00                        -   4.1 ประชมุเชงิปฏบัิตกิาร

พัฒนาแผนยทุธศาสตร ์ความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรม

อนามัย

25 คน 23,925.00         

4.2 โครงการประชมุเชงิปฏบัิตกิารการ

จัดท าแผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงานศนูย์

ความร่วมมอืระหวา่งประเทศ กรมอนามัย

 ประจ าปี 2566 - 2567

25 คน 25 คน 3,875.00           3,875.00                          -   4.2 โครงการประชมุเชงิ

ปฏบัิตกิารการจัดท า

แผนปฏบัิตกิาร การด าเนนิงาน

ศนูยค์วามร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามัย ประจ าปี 

2566 - 2567

25 คน 3,875.00          

5.โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 

กรมอนามยั

40,000.00        -                  40,000.00     -              5.โครงการพฒันาระบบ

ฐานขอ้มลู 

ดา้นความรว่มมอืระหวา่ง

ประเทศ กรมอนามยั

40,000.00       

5.1. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลูความ

ร่วมมอืระหวา่งประเทศ

1 งาน 1 งาน 20,000.00          20,000.00                        -   5.1. การพัฒนาระบบ

ฐานขอ้มลูความร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ

1 งาน 20,000.00         

5.2. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู คูม่อืการ

ลาศกึษา ฝึกอบรม ปฏบัิตกิารวจัิยดงูาน 

ประชมุ สัมมนา และน าเสนอผลงาน 

วชิาการ ณ ตา่งประเทศ

1 งาน 1 งาน 20,000.00          20,000.00                        -   5.2. การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู

 คูม่อืการลาศกึษา ฝึกอบรม 

ปฏบัิตกิารวจัิยดงูาน ประชมุ 

สัมมนา และน าเสนอผลงาน 

วชิาการ ณ ตา่งประเทศ

1 งาน 20,000.00         

ปรับแผนครัง้ที ่3 














