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วิสัยทัศน์
กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยส่ิงแวดล้อม
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
ท าหน้าท่ีในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการด าเนินงาน

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั งหน่วยรับงบประมาณ
  (ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนท่ี 98 ก หน้า 95 วันท่ี 28 ธันวาคม 2552)
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545
ข้อ 2 ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมี

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และ
การจัดการปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี รวมท้ัง
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว
และชุมชน รวมตลอดถึงการสนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาคีเครือข่ายท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า
โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

1. ก าหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ

2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

3. ก าหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมท้ังการรับรองมาตรฐานการบริการ
ส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม

4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อม
รวมท้ังการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพท้ังในระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน ระดับโครงการหรือกิจกรรม

5. พัฒนาระบบ กลไก และด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั งหน่วยรับงบประมาณ
และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ
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ภารกิจตามกฎหมายจัดตั งหน่วยงาน (ต่อ)
6. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ

การจัดการปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคี เครือข่าย และชุมชน

7. ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุน และติดตามนิเทศงานหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ภาคีเครือข่าย รวมท้ังการประสานงานระหว่างประเทศ ในงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการ
ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

8. สร้างกระแสสังคม และรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัยเส่ียง
ต่อสุขภาพ การอนามัยส่ิงแวดล้อม และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในสังคม

9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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แบบฟอร์ม 3.1

1.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ล้านบาท

2.     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้านบาท

3.     ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ล้านบาท

: งบบุคลากร  ล้านบาท

: งบด าเนินงาน 2.1334  ล้านบาท

: งบลงทุน  ล้านบาท

: งบเงินอุดหนุน  ล้านบาท

: งบรายจ่ายอ่ืน  ล้านบาท

4.     เงินนอกงบประมาณท่ีน ามาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2566  ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30  เมษายน 2565

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3. งบประมาณภาพรวม 

2.1334

6.1642

4.0282
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แบบฟอร์ม 3.2

ปี 2566

งบประมาณ
ตาม พ.ร.บ.

การเบิกจ่าย*
งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ. จ้านวน ร้อยละ

งบประมาณรวม 4.0282 2.1334 6.1642 2.1360 53.03
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 4.0282 2.1334 6.1642 2.1360 53.03

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30  เมษายน 2565

3. งบประมาณภาพรวม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2565 - 2566

ปี 2565 เพ่ิม / ลด
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แผน ผล*

ร้อยละ 60 56.5

ร้อยละ 90 58.2

หมายเหตุ : *ผลการด าเนินงาน ณ 30 เม.ย.65

              ในปี 2565 กรมอนามัย มีผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ด าเนินงาน 1
 โครงการหลัก ดังน้ี

4. สรุปผลการด้าเนินงานท่ีส้าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปัญหา อุปสรรคในการด้าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวชี วัดผลผลิต (โครงการ)

หน่วย
นับ

ปี 2565
ค่าเป้าหมายของตัวชี วัด

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับบริการน้ าประปาท่ีมีคุณภาพ
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภค
เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้าน
โครงสร้างท่ีมีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้

              1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าบริโภค มีการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) การรับรอง
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาด่ืมได้กรมอนามัย พ.ศ. 2563 จ านวน 137 แห่ง
 68 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ 2) การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านซ่ึง
จัดอบรมหลักสูตรการจัดการคุณภาพน้ าบริโภคส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

ปัญหา อุปสรรคการด้าเนินงานและแนวทางแก้ไข
               ในปี 2565 กรมอนามัย มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและคณะกรรมการบริหารกิจการหมู่บ้านด าเนินงานให้ได้มาตรฐาน ซ่ึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาเกิด
ความล่าช้าในประเมินระบบประปาและสุ่มคุณภาพน้ าให้แก่ระบบประปาหมู่บ้านเป้าหมาย อันเน่ืองมาจากต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาในเชิงระบบ ท้ังทางด้านโครงสร้าง การปรับปรุง
ระบบผลิต การควบคุมคุณภาพน้ า และการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จึงจะบรรลุเป้าหมายประชาชน
ได้รับบริการน้ าประปาท่ีมีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

แนวทางแก้ไข
                ประสานกระทรวงมหาดไทยให้แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือร่วมขับเคล่ือนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านทุกจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูการ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ า ร่วมออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือ่ใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์โรคหรือหา
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรค และช้ีประเด็นปัญหาตลอดจนเกิดการแก้ไขปัญหา ณ หน่วยผลิตน้ าประปาท้ังในเขตเมืองและ
เขตชนบท เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการน้ าบริโภคท่ีสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
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งบบุคลากร
งบด าเนินงาน 4.0282
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

รวม 4.0282

งบบุคลากร
งบด าเนินงาน 4.0282
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

รวม 4.0282

4.0282

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จ้าแนกระดับผลผลิต/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

หมวดรายจ่าย
งบประมาณได้รับ

(ตาม พ.ร.บ.)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ผลผลิตท่ี 1
แผน ผล

4.0251

4.0282 4.0251

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)

หมวดรายจ่าย
งบประมาณได้รับ

(ตาม พ.ร.บ.)

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ผลผลิตท่ี 1
แผน ผล

4.0282 2.1334

4.0282 2.1334
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6.1 รายงานการเงินประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    (ให้แสดงเป็นเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา)

6. รายงานการเงินประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
ท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี
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6.2 รายงานการเงินประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
    (ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)

QR Code
รายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

QR Code
รายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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หน่วยนับ
เป้าหมาย
ปี 2566

ร้อยละ 60

ร้อยละ 90

ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
           - ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการน้ าสะอาดจากระบบผลิตน้ าท่ีได้มาตรฐาน 
           - ชุมชนและหมู่บ้านมีระบบผลิตน้ าประปาท่ีได้มาตรฐาน

และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
7. แผนการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีส้าคัญ

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวชี วัดผลผลิต (โครงการ)

เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับบริการน้ าประปาท่ีมีคุณภาพ
โครงการ : โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพ่ือการบริโภค
เชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านท่ีได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้าน
โครงสร้างท่ีมีคุณภาพน้ าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมอนามัย มีการด้าเนินงาน 2 โครงการ ดังนี 

           1. โครงการพัฒนาคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและราคาเหมาะสมสู่เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน (SDG6) ภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมีแผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) การตรวจสอบ
ศักยภาพแหล่งน้ าส าหรับผลิตประปาหมู่บ้าน 2) การประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน 3) การประเมินความ
เส่ียงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้าน และ 4) การปรับปรุงคุณภาพน้ าหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน (ระบบผลิตและครัวเรือน)

             2. โครงการพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน ้าสะอาดชุมชนในพื นท่ีห่างไกลและทุรกันดาร โดยมี
แผนการด าเนินงานส าคัญ ได้แก่ 1) การส ารวจศักยภาพระบบผลิตน้ าในชุมชน และการใช้ประโยชน์ น้ าอุปโภค
บริโภคร่วมกันในชุมชนและพ้ืนท่ีสาธารณะ 2) การประเมินสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมโดยรอบแหล่งผลิตน้ าชุมชน
 และ 3) การปรับปรุงคุณภาพน้ าและการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงส่ิงแวดล้อม การเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพ
น้ าในชุมชนทางด้านแบคทีเรีย
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แบบฟอร์ม ก.1

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

รวมทั งสิ น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ยอดรวมทั งสิ น 6.1642 1.8494 1.6028 1.6028 1.1092

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 6.1642 1.8494 1.6028 1.6028 1.1092

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้าแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

กลุ่ม
งบประมาณ
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แบบฟอร์ม ก.2

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทั งสิ น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ตัวชี วัด/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ

ยอดรวมทั งสิ น 6.1642 1.8494 1.6028 1.6028 1.1092

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 6.1642 1.8494 1.6028 1.6028 1.1092

โครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน ้าเพ่ือการ
บริโภค

6.1642 1.8494 1.6028 1.6028 1.1092

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ระบบประปาหมู่บ้านท่ีได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้างท่ีมีคุณภาพ
น้ าประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาด่ืมได้

ร้อยละ 90 85 87 89 90

1. กิจกรรมพัฒนาและรับรองมาตรฐานการจัดการน้ า
บริโภค

4.0854 1.2257 1.0623 1.0623 0.7351

2. กิจกรรมพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนท่ี
ห่างไกลและทุรกันดาร

2.0788 0.6237 0.5405 0.5405 0.3741

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดท าเป็นแผนเต็มปี

8.2  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ) 

หมายเหตุ :

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต้าแหน่ง)
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8.4  รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จ้าแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

เป้าหมายที่ 1 : ทุกหมูบ่า้นและชมุชนเมอืงมนี า้สะอาดเพือ่อปุโภคบริโภค จดัหาแหลง่น า้ส  ารอง

ในพื้นทีข่าดแคลน และมคุีณภาพมาตรฐานในราคาทีเ่หมาะสมและประหยดัน า้ทุกภาคส่วน
6,164,200   บาท

แนวทางการด าเนินงานที่ 1.1 : จดัหา พฒันาแหลง่น า้ตน้ทุน เพิม่ประสทิธภิาพและขยาย

ขอบเขตระบบประปาเพือ่อปุโภคบริโภค 6,164,200   บาท

6,164,200   บาท

1. งบด าเนินงาน 6,164,200   บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,164,200   บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ    1,244,400 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ    1,360,000 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม      771,800 บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ      145,800 บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ      283,200 บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ      162,000 บาท

(7) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์    2,197,000 บาท

ตวัช้ีวดัที่ 1 : จ านวนครวัเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเขา้ถงึน า้ประปา [49,381 ครวัเรือน]

ตวัช้ีวดั 3 : พฒันาน า้อปุโภคบริโภคใหไ้ดม้าตรฐานและราคาทีเ่หมาะสม [17,700 ครวัเรือน]

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการจดัการน ้าเพื่อการบริโภค
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แบบฟอร์ม ก.8

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

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

รวมทั งสิ น 4.0282 3.0212 0.0488 2.1334 70.61 0.00 0.00
งบบุคลากร
งบด าเนินงาน 4.0282 3.0212 0.0488 2.1334 70.61 -                     -                     
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอ่ืน

หมายเหตุ

 (1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (2) ได้รับอนุมัติเงินประจ างวด/อนุมัติให้โอนเปล่ียนแปลงรายการ
 (3) รายการท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว 
 (4) ผลการเบิกจ่ายรวมท้ังส้ิน ณ วันท่ี 30 เม.ย.65
 (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 (6) เงินท่ีขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหล่ือมปี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564
 (7) เงินกันท่ีท าสัญญาก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ขอกันเงินฯ ก่อหนี ผูกพัน

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

งบรายจ่าย

งบประมาณปี 2565 งบประมาณปี 2564
วงเงิน

งบประมาณ
ได้รับจัดสรร ก่อหนี ผูกพัน เบิกจ่ายแล้ว 

ณ 30 เม.ย. 65
ร้อยละเบิกจ่าย
ต่องบประมาณ
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