
รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

1.รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ
*ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเขา้ข่ายประเภทรายจ่ายน้ี 3,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็เล่ม ท าปกหนงัสือและขอ้บญัญติัต่างๆ 2,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าลา้ง อดั ขยายภาพ 2,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62
*ค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจาก 3,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62
โรคพิษสุนขับา้
2.รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ
*โครงการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ 100,000.00                          ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และการท าหมนัสุนขัและแมว 40,000.00                            ต.ค.60 - ก.ย.61
*โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้ดา้นการสาธารณสุขเพ่ือการป้องกนัโรค 10,000.00                            ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้กบัประชาชนต าบลนาโพธ์ิ 20,000.00                            ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการอบรมให้ความรู้ดา้นการดูแลสุขภาพให้กบัแกนน าสุขภาพ 10,000.00                            ต.ค.61 - ก.ย.62
*โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองเอดส์แก่เยาวชนต าบลนาโพธ์ิ 10,000.00                            ต.ค.61 - ก.ย.62

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส านักปลดั  แผนงานสาธารณสุข

หมวด  ค่าใช้สอย



รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62

รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ

เงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจอก หมู่ท่ี 3 ในโครงการการปรับปรุง 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
2.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจอก หมู่ท่ี 3 ในโครงการส่งเสริมสุข 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
ภาพอนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
3.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นจอก หมู่ท่ี 3 ในโครงการควบคุมโรค 6,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ

หมวด  ค่าวสัดุ

ส านักปลดั  แผนงานสาธารณสุข

ส านักปลดั  แผนงานสาธารณสุข

เงนิอุดหนุน

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
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รายการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ
เงินอุดหนุนเอกชน
4.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโศกกะฐิน หมู่ท่ี 7 ในโครงการควบคุม 6,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
5.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโศกกะฐิน หมู่ท่ี 7 ในโครงการรณรงคแ์ละแกไ้ข 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
ปัญหายาเสพติด To be number one
6.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นโศกกะฐิน หมู่ท่ี 7 ในโครงการสืบสานพระราช- 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม
7.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองต่อ หมู่ท่ี 8 ในโครงการปรับปรุงภาวะ - 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
8.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองต่อ หมู่ท่ี 8 ในโครงการส่งดสริมสุขภาพ - 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
อนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
9.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองต่อ หมู่ท่ี 8 ในโครงการควบคุมโรคขาด - 6,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
10.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 9 ในโครงการปรับปรุง - 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 9 ในโครงการส่งเสริม - 7,000.00                              ต.ค.61 - ก.ย.62
สุขภาพอนามยัแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562
ส านักปลดั  แผนงานสาธารณสุข

หมวด  เงนิอุดหนุน
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เงินอุดหนุนเอกชน

12.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 9 ในโครงการควบคุม - 6,000.00                              
โรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
13.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 10 ในโครงการปรับปรุงภาวะ - 6,000.00                              
โภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ
14.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 10 ในโครงการควบคุมโรค - 8,000.00                              
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
15.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 10 ในโครงการสืบสาน - 6,000.00                              
ปณิธานสมเด็จยา่ตา้นมะเร็งเตา้นม
16.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 11 ในโครงการควบคุมโรค - 6,000.00                              
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ
17.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 11 ในโครงการตรวจสุขภาพ - 7,000.00                              
เคล่ือนท่ี สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ
18.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น บา้นหนองหวา้ หมู่ท่ี 11 ในโครงการรณรงคแ์ละ - 7,000.00                              
แกไ้ขปัญหายาเสพติด To be number one

แผนการใช้จ่ายเงนิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562

ส านักปลดั  แผนงานสาธารณสุข
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