
แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และภาคีเครือขายไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวม

                  ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (2100706704000000)

กิจกรรมที่ 1  สงเสริมและสนับสนุนองคกรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

                 ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (21007xxxxI4599) 

รายการ

งบนโยบายกรมฯ สนับสนุนโครงการ อสม.รวมพลังขับเคลื่อนการประสานสรางความปรองดองสมานฉันทในพื้นที่เขตบริการที่ 2

สํานักงานฯ เขต 2  (พิษณุโลก) 2100700019 2100706704000000 21007xxxxI4599 57112xx P6000        300,000

300,000      

หมายเหตุ   รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข

ผลผลิตที่ 3   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และภาคีเครือขายไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวม

                  ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (2100706704000000)

กิจกรรมที่ 1  สงเสริมและสนับสนุนองคกรอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) องคกรปกครองสวนทองถิ่น

                 ภาคีเครือขายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน (21007xxxxI4599) 

รายการ

กอง สช. สนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการจัดบูธนิทรรศการตําบลจัดการฯ ดีเดนเขตและภาค

สํานักงานฯ เขต 3 (นครสวรรค) 2100700010 2100706704000000 21007xxxxI4599 57112xx P6000          25,000

สํานักงานฯ เขต 6  (ชลบุรี) 2100700015 2100706704000000 21007xxxxI4599 57112xx P2000          25,000

สํานักงานฯ เขต 7 (ขอนแกน) 2100700009 2100706704000000 21007xxxxI4599 57112xx P4000          25,000

สํานักงานฯ เขต 11  (นครศรีธรรมราช  2100700021 2100706704000000 21007xxxxI4599 57112xx P8000          25,000

100,000      

หมายเหตุ   รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

               รหัสกิจกรรมยอย 611

หนึ่งแสนบาทถวน

รหัสงบประมาณผูโอน  805-112-P031-I4599-03

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

พื้นที/่

กิจกรรม
จํานวนเงิน

รายการจัดสรร/โอน/เปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ ป 2557  ใหหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

รหัสงบประมาณผูโอน  P031

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

พื้นที/่

กิจกรรม
จํานวนเงิน

สามแสนบาทถวน

รายการจัดสรร/โอน/เปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ ป 2557  ใหหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557



แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข

ผลผลิต 3   อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และภาคีเครือขายไดรับการสงเสริมสนับสนุนใหมีสวนรวม

               ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (2100706704000000)

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมูบาน (อสม.) ในการเฝาระวัง ปองกัน และสรางสุขภาพเชิงรุกในชุมชน

                 ทั้งในภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (21007xxxxI4600) 

รายการ

งบนโยบายกรมฯ สนับสนุนโครงการ อสม.รวมพลับ สรางสมานฉันท คืนความสุขใหแผนดินภาคเหนือ

สํานักงานฯ เขต 2  (พิษณุโลก) 2100700019 2100706704000000 210076000I4600 57112xx P6000        429,400

429,400      

หมายเหตุ   รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

แผนงาน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

ผลผลิตที่ 4   สถานบริหารสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะไดรับการสงเสริมสนับสนุน

                พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนดและยกระดับคุณภาพบริการสูสากล

กิจกรรมที่ 1   สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

                  ผูประกอบโรคศิลปะ และเครือขายระบบบริการสุขภาพ

รายการ

งบนโยบายกรมฯ สนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ

สํานักงานฯ เขต 3 (นครสวรรค) 2100700010 2100708701000000 210076000I4601 57112xx P6000        159,950

สํานักงานฯ เขต 5 (ราชบุรี) 2100700008 2100708701000000 210077000I4601 57112xx P7000        250,000

สํานักงานฯ เขต 9 (นครราชสีมา) 2100700011 2100708701000000 210073000I4601 57112xx P3000        250,000

659,950      

หมายเหตุ   รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

รายการจัดสรรงบดําเนินงานใหสํานักงานเขต 12 เขต

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

รหัสงบประมาณผูโอน  P032

พื้นที/่

กิจกรรม
จํานวนเงิน

รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้

รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้

รายการจัดสรรงบดําเนินงานใหสํานักงานเขต 12 เขต

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

รหัสงบประมาณผูโอน  P041

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

พื้นที/่

กิจกรรม
จํานวนเงิน



แผนงาน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

ผลผลิตที่ 4   สถานบริหารสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะไดรับการสงเสริมสนับสนุน

                พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกําหนดและยกระดับคุณภาพบริการสูสากล

กิจกรรมที่ 1   สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

                  ผูประกอบโรคศิลปะ และเครือขายระบบบริการสุขภาพ

รายการ

งบนโยบายกรมฯ สนับสนุนเพื่อการจัดหาอุปกรณที่จําเปนตองใชในหองประชุม

สํานักงานฯ เขต 1  (เชียงใหม) 2100700013 2100708701000000 210075000I4601 57112xx P5000        533,830

533,830      

หมายเหตุ   รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

แผนงาน พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

ผลผลิตที่ 4   สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผูประกอบโรคศิลปะ ไดรับการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา

                 ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพบริการสูสากล (2100708701000000) 

กิจกรรมที่ 2  ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนา และการบริหารจัดการองคกร (210071000I4602)

รายการ

กองแผนงาน สนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ในสังกัด โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานฯ

สํานักงานฯ เขต 1  (เชียงใหม) 2100700013 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P5000          18,000

สํานักงานฯ เขต 5 (ราชบุรี) 2100700008 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P7000          10,000

สํานักงานฯ เขต 7 (ขอนแกน) 2100700009 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P4000          10,000

สํานักงานฯ เขต 8  (อุดรธานี) 2100700020 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P4000          15,000

สํานักงานฯ เขต 9 (นครราชสีมา) 2100700011 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P3000          12,000

สํานักงานฯ เขต 10 (อุบลราชธานี) 2100700012 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P3400          15,000

สํานักงานฯ เขต 11  (นครศรีธรรมราช  2100700021 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P8000          20,000

สํานักงานฯ เขต 12  (สงขลา) 2100700014 2100708701000000 21007xxxxI4602 57112xx P9000          20,000

120,000      

หมายเหตุ   รหัสกิจกรรมหลัก XXXX หมายถึง รหัสพื้นที่ของ สบส.แตละเขต

               รหัสแหลงของเงิน XX หมายถึง รหัสงบรายจาย

จํานวนเงิน

รายการจัดสรร/โอน/เปลี่ยนแปลง เงินงบประมาณ ป 2557  ใหหนวยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ วันที่ 12  มิถุนายน 2557

รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้

รหัสงบประมาณผูโอน  810-112-P042-I4602-09

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

พื้นที/่

กิจกรรม

รายการจัดสรรงบดําเนินงานใหสํานักงานเขต 12 เขต

ขอความ ศูนยตนทุน รหัสงบประมาณ

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

รหัสงบประมาณผูโอน  P041

รหัสกิจกรรมหลัก
แหลง

ของเงิน

พื้นที/่

กิจกรรม
จํานวนเงิน

รวมงบประมาณที่จัดสรรครั้งนี้


	โอน 21 ส.ค.57

