
ที่ รายการ จ านวนเงนิ แหล่งที่มา การด าเนินการ หมายเหตุ

1 ค่าจ้างเหมาจัดตัง้ศูนย์ 382,170.50         
1.1 คา่จ้างเหมาปรับปรุงพืน้ที่ 229,000.00                 ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

1.2 คา่จ้างเหมาปรับปรุงระบบ 153,170.50                 ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

2 ค่าบริหารจัดการ 63,023.00           
2.1 คา่จ้างพนกังานท าความสะอาด 12,000.00                   รายได้ของศนูย์วจิยัเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการประเมินผล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว เดือนละ 1500 บาท (สงิหาคม 2552 - มีนาคม 2553)

2.2 คา่อปุกรณ์ท าความสะอาด 4,000.00                     รายได้ของศนูย์วจิยัเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการประเมินผล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว เดือนละ 500 บาท (สงิหาคม 2552 - มีนาคม 2553)

2.3 คา่น า้ดื่ม 5,590.00                     รายได้ของศนูย์วจิยัเศรษฐศาสตร์สาธารณสขุและการประเมินผล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว เดือนละ 600 บาท (สงิหาคม 2552 - มีนาคม 2553)

2.4 คา่โทรศพัท์ 41,433.00                   
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว  (เดือน เมษายน 2552 - มีนาคม 2553)

3 ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัยมหดิล (Over Head) ร้อยละ 15 ของงบประมาณทัง้หมด 1,443,404.95      

3.1 Measurement of the dengue burden in Thailand : Impact on household of 
dengue hospitalised episode.

88,687.56                   PDVI ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

3.2 โครงการวจิยั "ประเมินภาระและคา่ใช้จา่ยในการรักษาเน่ืองจากเป็นหดูบริเวณอวยัวะ
เพศและทวารหนกัในกรุงเทพมหานคร"

20,000.00                   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหดิล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

3.3 โครงการส ารวจสถานการณ์ นโยบาย กฎหมาย กฏ ระเบียบ มาตรการ การบริหาร
จดัการอาหารในโรงเรียนระดบัท้องถ่ินและระดบัประเทศ เก่ียวกบัการด าเนินงานใน
โครงการอาหารกลางวนัและอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน (Nutrition)

120,000.00                 ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

3.4 โครงการ การเก็บรวบรวมข้อมลูต้นทนุกิจกรรมระบบเฝ้าระวงัพฤติกรรมสขุภาพใน
กลุม่นกัเรียน (BSS) ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

360,000.00                 ส านกัระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

3.5 โครงการทบทวน (คร่ึงแผน) แผนยทุธศาสตร์บรูณาการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์
แหง่ชาติ พ.ศ.2550-2554

210,000.00                 
                ส านกัเอดส์ วณัโรค และโรคติดตอ่ทาง  เพศสมัพนัธ์             

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

3.6 โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและกลไกรณรงค์
ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน

644,717.39                 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4 ค่าวัสดุและครุภัณฑ์ 668,466.58           

Office Automation

4.1 เคร่ืองบนัทกึเสยีง จ านวน 3 เคร่ือง 11,470.00                   
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.2 ตรายางจ านวน 2 อนั 800.00                       
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.3 ลกูกญุแจส านกังาน 740.00                       
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการจัดตัง้ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ม.มหดิล



4.4 คา่ Host และ Domain name เพ่ือท า website 1,500.00                     
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.5 คา่เชา่คอมพิวเตอร์ 180,000.00                 
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.6 คอมพิวเตอร์ Notebook 2 เคร่ือง 53,590.00                   
โครงการ Measurement of the dengue burden in Thailand : Impact on 

household of dengue hospitalised episode. และ โครงการ UNFPA
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.7 คอมพิวเตอร์ PC 2 เคร่ือง 50,000.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.8 Printer Canon 6,000.00                     ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.9 Fax HP oj j4660 3,990.00                     ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.10 LCD TV sumsung-LA40B530 29,990.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.11 เคร่ืองท าน า้เย็น SUNYO 5,590.00                     ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.12 ตู้ เย็น SUNYO 5,000.00                     นางอรพรรณ แสงวรรณลอย ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.13 เคร่ืองแสกนเอกสาร HP Scanjaet 5590 19,980.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.14 เคร่ืองฟอกอากาศ 22,900.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.15 คา่เคร่ืองปริน้ท์ HP Laser jet  P1505n 13,790.00                   โครงการ UNFPA ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.16 คา่คอมพิวเตอร์  PC 1 ตวั 36,100.00                   โครงการ UNFPA ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.17 D-link Wireless 50 Router DIR-600+nww000208 1,790.00                     โครงการ UNFPA ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.18 คา่วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน 93,123.00                   
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว (ตลุาคม 2552 - กมุภาพนัธ์ 2553)

Office Furniture

4.19 คา่ท าป้ายศนูย์วจิยั 5,350.00                     
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.20 คา่โต๊ะท างาน และโต๊ะประชมุ 36,542.00                   
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.21 แผน่ผนงักัน้ห้องท างาน 22,194.00                   
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.22 โต๊ะท างาน 6,424.00                     
โครงการวจิยั การควบคมุ ก ากบั และประเมินผล เพ่ือพฒันารูปแบบและ

กลไกรณรงค์ป้องกนัเอดส์ในกลุม่เป้าหมายเฉพาะและเยาวชน
ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.23 เก้าอีน้ัง่ท างานสนี า้เงิน 10 ตวั 21,000.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.24 ชดุ Partition กัน้โต๊ะ 2,561.58                     ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.25โต๊ะท างาน 4 ตวั 28,042.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

4.26 เก้าอีน้ัง่ท างานส ี5  ตวั 10,000.00                   ผศ.ดร.สคุนธา คงศีล ด าเนินการจา่ยเรียบร้อยแล้ว

6 ค่าเช่าสถานที่ 120,000.00              
โครงการวิจัย การควบคุม ก ากับ และประเมินผล เพื่อพัฒนารูปแบบ
และกลไกรณรงค์ป้องกันเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและเยาวชน

อยู่ในระหว่างด าเนินการ เดอืนละ 15000 บาท (สิงหาคม 2552 - มีนาคม 2553) 

รวม 2,677,065.03         

 


