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ล าดบั ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ

1 นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย 081-9674274

2 นายสมศักด์ิ  ศิริวนารังสรรค์ ผู้อ านวยการส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 086-0903166

1. รายนามผู้ชีแ้จง

กรมอนามยั
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วิสยัทศัน์
กรมอนามยัเปน็องค์กรหลักของประเทศในการอภบิาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามยัส่ิงแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
ท าหนา้ที่ในการสังเคราะห ์ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามยัส่ิงแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมอืและก ากบัดูแลเพื่อใหเ้กดิความรับผิดชอบ
ต่อการด าเนนิงาน

ภารกิจตามกฎหมายจดัตัง้หน่วยรับงบประมาณ
  (ระบไุว้ในกฎกระทรวง แบง่ส่วนราชการกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หนา้ 95 วันที่ 28 ธันวาคม 2552)
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหง่พระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ใหย้กเลิกกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ใหก้รมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข มภีารกจิในการส่งเสริมใหป้ระชาชนมสุีขภาพดี โดยมี

การศึกษา วิเคราะห ์วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ
การจัดการปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมสุีขภาพดี รวมทั้ง
การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุง่เนน้ใหป้ระชาชนมคีวามรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว
และชุมชน รวมตลอดถึงการสนบัสนนุใหห้นว่ยงานส่วนภมูภิาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมเพื่อส่งเสริมใหค้นไทยมี
สุขภาพดีถ้วนหนา้
โดยมอี านาจหนา้ที่ดังต่อไปนี้

1. ก าหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามยั
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
ปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ

3. ก าหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม
รวมทั้งการพัฒนาระบบประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิน่ ระดับโครงการหรือกจิกรรม

5. พัฒนาระบบ กลไก และด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้องกบั
การส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตัง้หน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
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ภารกิจตามกฎหมายจดัตัง้หน่วยงาน (ตอ่)
6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

การจัดการปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพ การอนามยัส่ิงแวดล้อม และการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพแกห่นว่ยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ภาคี เครือข่าย และชุมชน

7. ประสานงาน ร่วมมอื สนบัสนนุ และติดตามนเิทศงานหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาคีเครือข่าย รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
ปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพ การอนามยัส่ิงแวดล้อม และการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ

8. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปจัจัยเส่ียง
ต่อสุขภาพ การอนามยัส่ิงแวดล้อม และการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม

9. ปฏบิติัการอืน่ใดตามที่กฎหมายก าหนดใหเ้ปน็อ านาจหนา้ที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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อัตราก าลัง 3,289 คน

 - ขา้ราชการ 2,396 คน
 - ลูกจ้างประจ า 495 คน
 - พนักงานราชการ 398 คน

ทีม่า : กลุม่พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย   (ขอ้มูลบคุลากร ณ 1 พ.ค. 2564)
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1. ขอ้มลูงบประมาณ ป ี2565  
1.1 งบประมาณ ป ี2565 (ร่าง พรบ.) 4,028,200                            บาท

งบด าเนินงาน 4,028,200                            บาท
งบลงทุน -                                     บาท
งบอุดหนุน -                                     บาท
งบรายจ่ายอื่น -                                     บาท

1.2 งบประมาณ ป ี2565 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธกิารฯ พจิารณา 4,028,200                            บาท
เพิม่/ลด จากป ี2564 -                                     บาท 4028200

ร้อยละ -                                     
1.3 สถานะการเบกิจ่าย

รายการ ป ี2563 ป ี2564
(ณ วันที ่30 ก.ย.63)

เบกิจ่ายจริง 2,874,794.00                        2,888,955.00                        
โอนเปล่ียนแปลง -                                     -                                     
เงินกันไวเ้บกิเหล่ือมปี -                                     -                                     

1.4 งบประมาณ ป ี2563 พลางก่อน -                                     
แผนการใช้จ่ายเงิน 6 เดือน -                                     ล้านบาท
เบกิจ่าย ณ 18 พ.ย. 2563 -                                     ล้านบาท

2. เปรยีบเทยีบงบประมาณ ป ี2564/2565 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วย: บาท

รายการ งบประมาณ ป ี2564 งบประมาณ ป ี2565 เพ่ิม/(ลด) รอ้ยละ
(ขัน้ พรบ.) (ชัน้อนุกรรมาธิการฯ)

รวมทัง้สิ้น 4,028,200                          4,028,200                          -                           -                           
1. งบบคุลากร -                                     -                                     -                              -                              
2. งบด าเนินงาน 4,028,200                            4,028,200                            -                              -                              
3. งบลงทุน -                                     -                                     -                              -                              
4. งบเงินอุดหนุน -                                     -                                     -                              -                              
   4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป -                                     -                                     -                              -                              
   4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                                     -                                     -                              -                              
5. งบรายจ่ายอื่น -                                     -                                     -                              -                              
งบประมาณ ป ี2564 

4,028,200                            บาท
-                                     บาท (รายจ่ายประจ า -              บาท

รายจ่ายลงทุน -              บาท)
4,028,200                            บาท
4,028,200                            บาท

100                                     รอ้ยละ

3. สรุปวงเงินงบประมาณทีค่ณะอนุกรรมาธิการแผนงานบรูณาการ 2 พิจารณา
กรมอนามยั

วงเงนิทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
วงเงนิทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ ปรบัลด

ยอดคืนในกรรมาธิการ
คงเหลือปรบัลด
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แผน ผล*

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มน้ี าสะอาดเพ่ือการบริโภค
เชงิปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ ร้อยละ 60 49.75
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน้ าเพื่อการบริโภค
เชงิคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงใหไ้ด้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ าประปาผ่าน
เกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้

ร้อยละ 90 62.50

หมายเหตุ : *ผลการด าเนินงาน ณ 31 พ.ค..64

แนวทางแก้ไข

4. สรุปผลการด าเนินงานและผลการใชจ้่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 64)
ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

   1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสร้างความเชือ่มั่นคุณภาพน้ าบริโภค โดย
ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข
  - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จงึไม่สามารถลงพื้นที่เก็บตัวอยา่งน้ าตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดได้

   - ปรับกระบวนการท างานโดยการพัฒนารูปแบบ กลไก การด าเนินงาน และส่ือสารใหพ้ื้นที่สามารถเก็บตัวอยา่งด้วยตนเอง และส่งต่อใหห้น่วยงานตรวจ

ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมายของตวัชี้วดั

ปี 2564

ในปี 2564 กรมอนามัย มีผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า ด าเนินงาน 1 โครงการหลัก ดังนี้
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ปีงบประมาณ

ผลผลิต/โครงการ
งบประมาณ
พ.ศ. 2563

วงเงิน
ด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ
งบประมาณ
พ.ศ. 2564

วงเงิน
ด าเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดการน้ าเพือ่การบริโภค

2.8820 2.8820 2.8748 0.0072 4.0282 4.0282 2.9193 1.1089

รวมทัง้สิ้น 2.8820 2.8820 2.8748 0.0072 4.0282 4.0282 2.9193 1.1089

5. แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2563-2564 (ณ วันที ่31 พฤษภาคม 64)
จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
ตวัชี้วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามยั/ผลผลิต(โครงการ)/

ตวัชี้วัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2565

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีน้ าสะอาดเพื่อการบริโภค
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการน้ าประปาที่มีคุณภาพ ร้อยละ 60
โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการน้ าเพื่อการบริโภค
เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมูบ่้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้ ร้อยละ 90

 - ประชาชนทุกกลุ่มวัยเขา้ถงึบริการน้ าสะอาดจากระบบผลิตน้ าที่ได้มาตรฐาน 

7. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน 1 โครงการ ดังน้ี
   1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค โดยมีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก ่
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ
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8. รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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รวมทัง้สิน้ ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64) ไตรมาส 2 (ม.ค. - ม.ีค. 65) ไตรมาส 3 (เม.ย. -ม.ิย. 65) ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 65)

ยอดรวมทั้งส้ิน 4.0282 1.2085 1.0474 1.0474 0.7249
1. งบประมาณรายจา่ยงบกลาง -                 -                            -                            -                            -                           
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรับงบประมาณ -                 -                            -                            -                            -                           
3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 4.0282 1.2085 1.0474 1.0474 0.7249
4. งบประมาณรายจา่ยบุคลากร -                 -                            -                            -                            -                           
5. งบประมาณรายจา่ยส าหรับทุนหมุนเวียน -                 -                            -                            -                            -                           
6. งบประมาณรายจา่ยเพื่อการช าระหนีภ้าครัฐ -                 -                            -                            -                            -                           
7. งบประมาณรายจา่ยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง -                 -                            -                            -                            -                           
8. งบประมาณรายจา่ยเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจา่ย -                 -                            -                            -                            -                           

   8.1 แผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ าแนก 8 กลุม่)
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุม่
งบประมาณ
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แบบฟอร์ม ก.2

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามัย

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ีค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-ม.ิย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตวัชี้วดั/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั้งสิ้น
แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ า 4.0282 1.2085 1.0474 1.0474 0.7249
โครงการ : เพ่ิมประสทิธภิาพการจดัการน้ าเพ่ือการ
บริโภค

4.0282 1.2085 1.0474 1.0474 0.7249

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างที่มคุีณภาพ
น้ าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้

ร้อยละ 90                   85                   87                   89 90

1. กจิกรรมพัฒนาและรับรองมาตรฐานการจดัการน้ า
บริโภค

4.0282 1.2085 1.0474 1.0474 0.7249

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ) 

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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กระทรวง ..................................................................
หน่วยงาน ..................................................................

รวมทั้งสิ้น
1. ผูกพันสัญญา
ผลผลิต/โครงการ..........................
    งบรายจ่าย..........................
        (1) รายการ

2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42สัญญา
ผลผลิต/โครงการ..........................
    งบรายจ่าย..........................
        (1) รายการ

3. ผูกพันรายการใหม่
ผลผลิต/โครงการ..........................
    งบรายจ่าย..........................
        (1) รายการ -             -             -             -             -             
ผลผลิต/โครงการ..........................
    งบรายจ่าย..........................
        (1) รายการ

หมายเหตุ
    1. ให้แสดงงบด าเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบด าเนินงานและงบลงทุน
    2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ต้ังใหม่ในปี 2564 โดย จ าแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
       (1) ผูกพันตามสัญญา   (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42   (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564 
    3. ให้ระบุหมายเลขก ากับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
       (1) ยังไม่ได้ด าเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน   (2) ก าลัง-ส ารวจออกแบบ/ก าหนดคุณลักษณะ   (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ   (4) อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง   (5) จัดซือจัดจ้างแล้ว    (6) ลงนามในสัญญาแล้ว   (7) ยกเลิกรายการ
    4. ให้ระบุหมายเลขก ากับเหตุผลความจ าเป็นในการต้ังงบประมาณผูกพันข้ามปี
       (1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา)   (2) เป็นรายการที่ต้องด าเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม. 41, ม. 42)   (3) เป็นรายการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม)่

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

ประเภทรายการผูกพันผลผลิต/โครงการ/
งบรายจ่าย/รายการ

ปีงบประมาณ
เริ่มต้น-สิ้นสุด

งปม.ทั้งสิ้น (ไม่
รวมเผ่ือเหลือ เผ่ือ
ขาดและเงินนอก

งบประมาณ)

งบประมาณการ

ระบุหมายเลข
สถานภาพตาม

หมายเหตุ

ระบุหมายเลข
เหตุผลความ

จ าเป็นในการตั้ง
งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี

ตามหมายเหตุ

ค าชี้แจงพร้อมหมาย
เหตุที่ตั้งไว้ตั้งแต่

เริ่มจนถึงปี 64
ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปีต่อ ๆ ไป

- ไม่มี - 
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4,028,200    บาท

4,028,200    บาท

4,028,200    บาท

1. งบด าเนินงาน 4,028,200    บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,028,200    บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบริการ 1,000,000    บาท

(2) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 740,000      บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ 2,288,200    บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
จ าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

ตวัชี้วดั : จ านวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึน า้ประปา 101,440 ครวัเรือน 101,440

แนวทางการด าเนินงาน : จดัหา พฒันาแหลง่น ้าตน้ทนุ เพิ่มประสทิธิภาพและขยายขอบเขตระบบประปาเพื่ออปุโภคบริโภค

ตวัชี้วดั : หมูบ่า้นมนี า้สะอาดและไดม้าตรฐาน 728 หมูบ่า้น

เป้าหมาย : ทกุหมู่บา้นและชุมชนเมืองมีน ้าสะอาดเพื่ออปุโภคบริโภค จดัหาแหลง่น ้าส ารองในพื้นที่ขาดแคลน และมีคณุภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม

และประหยดัน ้าทกุภาคสว่น
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แบบฟอร์ม ก.4

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

แหล่ง ระยะเวลา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินของโครงการ แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565 ค าอธิบาย*
ชื่อโครงการ เงินกู้ ด าเนนิงาน(ป)ี โครงการ โครงการ เงินกู้ เงินบาท รวม เงินกู้ เงินบาท รวม การจัดสรร

(ระบุ) 25… - 25… สมทบ วงเงินทั้งส้ิน สมทบ วงเงินทั้งส้ิน ปี 2565

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.5   โครงการ/รายการที่ได้รับเงนิกู้ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

- ไม่มี - 
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แบบฟอร์ม ก.5

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

หน่วย : ลา้นบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ป ี2564 ป ี2565 ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา -                 -                 -                 -                 -                 

2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

2.1 เงินรายได้
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้
2.3 ทนุหมุนเวียน 
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค
2.6 เงินกูใ้นประเทศ
2.7 เงินกูต่้างประเทศ
2.8 อืน่ ๆ

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

4.1 งบบคุลากร
4.2 งบด าเนินงาน
4.3 งบลงทนุ
4.4 งบเงินอุดหนุน
4.5 งบรายจ่ายอืน่

5. คงเหลือหลังหกัเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 

6. แผนการใช้จ่ายอ่ืน
6.1 ภารกิจพื้นฐาน

6.1.1 รายจ่ายประจ า
6.1.2 รายจ่ายลงทนุ

6.2 ภารกิจเพื่อการพฒันา
6.2.1 รายจ่ายประจ า
6.2.2 รายจ่ายลงทนุ

7. คงเหลือ (5.-6.) -                 -                 -                 -                 -                 -                 

8.6  เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ป ี2563 ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ หมายเหตุ

- ไม่มี - 
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แบบฟอรม์ ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ที่ ที่

ประเภทรายการ* 
1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            
2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ส าหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม

โอนเปล่ียนแปลงเปน็

- ไม่มี - 
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แบบฟอรม์ ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
ต้ังงบประมาณไว้

ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ล าดับ สรุปรายการ หนว่ย จ านวนเงิน ประเภทรายการ* เหตุผล
ที่ ที่

ประเภทรายการ* 
1.ยบุรายการเดิมเพือ่ไปเพิม่รายการใหม่                                                            

2.รายการทีม่ีวงเงินโอนเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณทีต้ั่งไว ้(ส าหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้างทีม่ีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3. เปล่ียนแปลงสถานทีด่ าเนินงานจากทีก่ าหนดไวเ้ดิม

โอนเปล่ียนแปลงเปน็

- ไม่มี - 
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แบบฟอร์ม ก.8

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

รวมทั้งสิ้น 4.0282 3.4482 0.0303 2.8890 83.78                 -                    -                    
งบบคุลากร
งบด าเนินงาน 4.0282 3.4482 0.0303 2.8890 83.78                  -                     -                     
งบลงทนุ
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติใหโ้อนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการที่ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว 
 (4) ผลการเบกิจ่ายรวมทั้งส้ิน ณ วนัที่ 30 เม.ย.64
 (5) ร้อยละของการเบกิจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 (6) เงินที่ขออนุมัติกันไวเ้บกิจ่ายเหล่ือมป ีณ วนัที่ 30 กันยายน 2563
 (7) เงินกันที่ท าสัญญาก่อหนี้ผูกพนัไวแ้ล้ว ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563

เบกิจ่ายแล้ว 
ณ 30 ม.ิย. 64

รอ้ยละเบกิจ่าย
ต่องบประมาณ

ขอกันเงนิฯ ก่อหน้ีผูกพัน

11. การใช้จา่ยงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่)

งบรายจ่าย

งบประมาณป ี2564 งบประมาณป ี2563
วงเงนิ

งบประมาณ
ได้รบัจัดสรร ก่อหน้ีผูกพัน
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กระทรวง...................................................................
ส่วนราชการ...........................................................…

 หนว่ย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ ป. ตรี ป. โท ป. เอก

รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร.์..
แผนงานพ้ืนฐานดา้น…
ผลผลิต/โครงการ...
กิจกรรม...
งบรายจ่าย...
1. ที่ปรึกษาไทย วตัถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

 (1.1) บคุลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (หวัหนา้/ผู้จัดการ)
          - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (ทปษ./ผชช.)
          - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (...)
(1.2) บคุลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบคุลากรสนบัสนนุ
         - เลขานกุารโครงการ
         - พนกังานพมิพดี์ด/เจ้าหนา้ทีบ่นัทกึข้อมูล
(1.3) ค่าใชจ้่ายอ่ืน
        - อื่น ๆ … (โปรดระบรุายละเอียด)

...
2. ที่ปรึกษาตา่งประเทศ วตัถุประสงค์
   (1) รายการ... ผลประโยชนท์ีจ่ะได้รับ

 (1.1) บคุลากรหลัก
          - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (หวัหนา้/ผู้จัดการ)
          - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (นกัวจิัย/นกัวเิคราะห)์
          - ค่าตอบแทนทีป่รึกษา (...)
(1.2) บคุลากรสนับสนุน
         - ค่าตอบแทนบคุลากรสนบัสนนุ
         - เลขานกุารโครงการ
         - พนกังานพมิพดี์ด/เจ้าหนา้ทีบ่นัทกึข้อมูล
(1.3) ค่าใชจ้่ายอ่ืน
         - อื่น ๆ … (โปรดระบรุายละเอียด)

...

หมายเหตุ 1. รายการค่าจา้งที่ปรึกษา ให้แสดงรายชื่อโครงการและรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ถา้มี)
2. รายละเอยีดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

ระยะเวลา
(เดอืน)

อัตราที่ตัง้ รวมเงิน เสนอปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

จ านวน
ที่ปรึกษา

(คน)

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทีป่รึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โครงการวิจัยและนวัตกรรม และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ
12.1 ค่าจ้างทีป่รึกษา

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณป ี2563 งบประมาณป ี2564 รายละเอียดงบประมาณป ี2565
ค าชีแ้จง

(เหตผุลความจ าเปน็
และผลประโยชน์ที่จะไดร้ับ)

จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร เบกิจ่าย
 กลุ่มวิชาชพี

ระดบัการศึกษา
(ใส่เครือ่งหมาย  ) ประสบการณ์

(ป)ี

 

- ไม่มี - 
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กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย

 - ค่าอาหาร  หน่วย : บาท 

รวมทั้งสิน้ -     -       300,000     240,000      740,000        -   740,000         /

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชวีิตที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม

740,000         

แผนงานบูรณาการบริหารัดการทรัพยากรน้ า 740,000         
11 433 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการ

บริโภค
740,000         

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ า
บริโภค

740,000         

15.โครงการพัฒนาและเพ่ิมขดึความสามารถ
บุคลากรสาธารณสุขในการจัดการคุณภาพน้ า
บริโภค จัดการขอ้มลูสถานการณ์คุณภาพ
น้ าประปาหมูบ่้านระดับจังหวัด

-              

740,000         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 3 3 5        ชัว่โมง 600 บาท 36,000           

 - ค่าที่พัก 1,850           4 100 100 1        วนั 750 บาท 300,000         

 - ค่าอาหาร 400 4 100 100 2        วนั 400 บาท 320,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 100 100 4        มือ้ 50 บาท 80,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 4,000             

งบประมาณปี 2563

12. ค่าใชจ้า่ยการฝึกอบรมและสมัมนาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม/

งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ/หลักสูตร)

เบกิจ่าย
(ณ 30 ม.ิย.64)

ประ
เภท
ก

ประ
เภท
ข

บุคคล
ภายนอก

งบประมาณปี 2564

รายละเอียดงบประมาณปี 2565

ครั้ง/
รุ่น

จ านวนผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
(คน)

ระบจุ านวน (เช่น 
ชัว่โมง วัน เปน็ตน้) / 

หน่วยนับ
อัตราที่ตั้ง

เล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

วัตถุประสงค์
เพิ่มขีดความสามารถบคุลากรสาธารณสุข ในการวเิคราะห ์จ าแนก
ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ าประปาหมูบ่า้นในระดับจังหวดั
กลุม่เป้าหมาย
บคุลากรสาธารณสุข สังกัดส านกังานสาธารณสุขจังหวดั/อ าเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รับผิดชอบดูแลระบบประปาหมูบ่า้น
ระดับจังหวดั
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
บคุลากรสาธารณสุข มีศักยภาพในการบริหารจัดการคุณภาพน้ าบโิภค 
และใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลที่มีจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อ
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อผลักดันใหเ้กิดการแก้ไขปญัหาอย่างเปน็
รูปธรรมต่อไป

เอกชนรวม จ านวน
หน่วย
นับ

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ

ค าชีแ้จง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานที่ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย  )

26 แบบ ก.10



กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิน้ -            -             -             -             -              -       -              

อัตราที่ตั้ง

12.3 ค่าใชจ้า่ยการโฆษณาและประชาสมัพันธ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565
ค าชีแ้จง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)จัดสรร จ่ายจริง รวมเงิน

เสนอ
ปรับลด

งบประมาณ
คงเหลือ

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 64)

จ านวน
(นาที/คอลัมน์/...)

ตอ่ครั้ง
ครั้ง

ชว่ง
เวลา

 

- ไมม่ ี- 
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กระทรวง...................................................................

สว่นราชการ...........................................................…
 หนว่ย : บาท

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิน้

ยุทธศาสตร์...

แผนงานยุทธศาสตร์...

ผลผลิต/โครงการ...

กิจกรรม...

งบรายจ่าย...

1. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    1.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    1.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    1.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

2. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    2.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    2.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    2.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

3. รายการ (ชือ่โครงการ...) วตัถุประสงค์

    3.1 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด) ผลประโยชนท์ี่จะได้รับ

    3.2 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

    3.3 ค่าใช้จ่าย... (โปรดระบรุายละเอียด)

...

หมายเหตุ  รายละเอียดโครงการใหแ้นบทา้ยแบบฟอร์มนี้

งบประมาณ
คงเหลือ

จัดสรร เบิกจ่าย
จ านวน

ครั้ง
จ านวน

คน
ระยะเวลา อัตราที่ตั้ง

12.4 ค่าใชจ้า่ยโครงการวิจยัและนวัตกรรม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสาร
งบประมาณ ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจ่าย/รายการ (ชือ่โครงการ)
ระยะเวลา

ของโครงการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565
ค าชีแ้จง

(เหตุผลความจ าเป็น
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)

จัดสรร จ่ายจริง รวมเงิน เสนอปรับลด

 

- ไม่มี - 
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กระทรวง...................................................................
ส่วนราชการ...........................................................…

 หน่วย : บาท 

เล่มที่ หน้าที่ มี ไม่มี ประเทศ
กลุ่มประเทศ
(ก/ข/ค/ง/จ)

รวมทั้งสิ้น

ยทุธศาสตร์...
แผนงานยทุธศาสตร.์..
ผลผลิต/โครงการ ...
กิจกรรม ...
งบรายจา่ย ...
1. รายการ... วตัถุประสงค์
    - ค่าเบี้ยเล้ียง (ระบุต าแหน่ง...) กลุ่มเป้าหมาย
    - ค่าที่พัก (ระบุต าแหน่ง...) ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
    - ค่าพาหนะ 
           - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน (ระบุต าแหน่ง...)
           - ค่าธรรมเนียม
           - ค่าแท็กซ่ี
           - อืน่ๆ (ระบ)ุ...
    - ค่าเคร่ืองแต่งตัว (ระบุต าแหน่ง...)
    - อืน่ ๆ … (โปรดระบุรายละเอยีด)
...
                       

หมายเหตุ *1. ประเภทการประชุม ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธรุกจิ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. พันธกรณีข้อตกลง ให้ระบุวา่เป็นกรณีที่มีพันธกรณีข้อตกลงกบัองค์กรระหวา่งประเทศ หรือกรณีที่ไม่มีพันธกรณีข้อตกลง โดยใส่เคร่ืองหมาย ในช่องมี หรือ ไม่มี
3. ประเทศ / กลุ่มประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศ และกลุ่มประเทศวา่เป็นประเภท ก  ประเภท ข  ประเภท ค  ประเภท ง  หรือประเภท จ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 

เสนอปรบัลด
งบประมาณ

คงเหลือ
*ประเภทการประชุม

(โปรดระบุ)

พันธกรณีข้อตกลง ประเทศ / กลุ่มประเทศ
(ระบุ)(ใส่เครื่องหมาย )

รวมเงนิ

12.5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสาร
งบประมาณ ยทุธศาสตร/์แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/

กิจกรรม/งบรายจา่ย/รายการ

งบประมาณปี 2563 งบประมาณปี 2564 รายละเอียดงบประมาณปี 2565

ค าชี้แจง 
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รบั)
จดัสรร จา่ยจรงิ จดัสรร เบิกจา่ย ครั้ง/รุ่น

จ านวน
คน

จ านวน
วัน

อัตราที่ตั้ง

 

- ไม่มี - 
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13. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

- ไม่มี - 

30



บันทึกการประชุมการขับเคลื่อน 
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
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รายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน ้าบริโภค 

 เป้าหมาย:  
1.สร้างความเชื่อมั่น (WIL&EHA) 90 แห่ง  
2.เฝ้าระวังคุณภาพน ้าบริโภคครัวเรือน 1355 ตัวอย่าง 
3.ขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้าน 500 แห่ง 

ระดับนโยบาย:  
1. ประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่าย 6 หน่วยงาน (สถ สทนช ทน ทบ สสภ และ อน) เพ่ือขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 
2. ผลักดันนโยบายผ่านทางคณะกรรมการทรพัยากรน ้าแห่งชาติ (กนช.)  ไปยังคณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด 
   เพ่ือแต่งตั งคณะท้างานพัฒนาระบบประปาหมูบ่้านระดับจังหวัด 
3. ท้าความร่วมมือระหว่างกรมอนามัยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กปน. และ กปภ. 

ระดับปฏิบัติการ:  
1 ศูนย์อนามัยเป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการการด้าเนินงานในพื นที่ร่วมกับ สสจ. อปท. และเครือข่ายด้านน ้าทั งหมด 
2 ส่วนกลางสนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์อนามัย จัดท้าคู่มือ แนวทาง  Infographic คลิปวิดีโอ สื่อการสอน การให้ 
  ค้าปรึกษา การสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ สรุปวิเคราะห์ผล จัดท้าข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนงาน 
  ทั งในระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย 
3 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน ้าบริโภคและน้าเข้าในระบบ DOH Dashboard  

ปัญหาอุปสรรค 
 ไม่สามารถลงพื นที่ดา้เนินการในกจิกรรมที่จ้าเป็นได้ 
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การด้าเนินงานในรอบไตรมาส 4 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท้าข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพน ้าบริโภค 

สรุปผลการด้าเนินงาน ถอดบทเรียนการด้าเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัย 

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ปรับปรุงกระบวนการและแนวทางการด้าเนินงาน 

    รองรับในปีงบประมาณต่อไป 

จัดท้ารายงานสถานการณ์ประจ้าปี และข้อเสนอแนะทั งทางวิชาการและนโยบาย  

    เพื่อขับเคลื่อนการด้าเนินงานผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

35 


	กรมอนามัย เล่มชี้แจงอนุฯบูรฯ2 ปี 65
	ผลการดำเนินงานแผนน้ำ (สอน.)

