
งบประมาณและผลการเบิกจา่ยงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านกัส่งเสริมสุขภาพ



ค่าใชจ้า่ยขบัเคลื่อนโครงการ 16,237,797.-บาท (45%)

ค่าใชจ้า่ยจดัซ้ือนมผง ฯ 18,498,540.-บาท (51%)

ค่าใชจ้า่ยขั้นต  า่ตามสิทธ์ิ 1,275,600 (4%)

งบด าเนินงาน
36,011,937.- บาท

(98%)

งบประมาณรายจา่ย ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการกลุม่อนามยัแม่และเด็ก 187,700.- บาท  (21%)

ปรบัปรุงหอ้งท างาน กลุม่บริหารยุทธศาสตร ์327,848.- บาท (36%)

ปรบัปรุงหอ้งน ้าส  านักสง่เสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น ชั้น 2  371,397.- บาท (41%)

เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ  14,890.- บาท (2%)
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ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2565 งบรวม 36,913,772.- บาท

งบลงทุน
901,835.-บาท

(2%)



ขอ้สงัเกต

งบประมาณรายจา่ย ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2565

1. งบประมาณตามแผนปฏิบติัการท่ีไดร้บัอนุมติัจากกรมอนามยั  

36,913,772.- บาท 

2. ตวัเลขงบประมาณ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในท่ีประชุมกรมอนามยั 

36,763,772.- บาท มีส่วนต่างกนั 150,000.- บาท 

คืองบประมาณท่ีรองอรรถพล จดัสรรใหก้ลุ่มสรา้งเสริมฯ ด าเนินโครงการ

พฒันาศกัยภาพคนพิการ ฯ จ านวน 200,000.- บาท ซ่ึงกองคลงั

โอนงบประมาณมาแลว้ 50,000 บาท คงเหลืออีก 150,000.- บาท 

** ทั้งน้ีกองคลงัน าตวัเลขมาค านวณเพียง 50,000.- บาท



ผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส านกัส่งเสริมสุขภาพ 

(รวมทุกงบรายจา่ย)
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เป้าหมาย

ผลการเบิกจา่ย

ท่ีมา : กองคลงั กรมอนามยั



สถานการณก์ารใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วนัท่ี 11 เมษายน 2565 2565 | งบรวม  36,763,772.- บาท (ค านวณตามยอดกองคลงั)

52.12%

27.03%

20.86%

PO + อนุมติัหลกัการ

9,935,559.40  บาท

คงเหลือ (ทั้งปี) 

7,668,522.70 บาท

เบิกจา่ยจริง

19,159,689.90 บาท

คงเหลือPOเบิกจ่ายจริง

52.12%
ของงบทั้งปี

19,159,689.90 บาทรวมเบิกจา่ยจริง

2,163,297.86  บาท
เป้าหมาย  58%

ตอ้งเรง่รดั

หมายเหตุ **

1. ขอ้มลู จากส านักส่งเสริมสุขภาพ

2. ยอดเบิกจริง + PO = 28,257,369.90 บาท คิดเป็น 76.86%



จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ

ยอดรวม 36,763,772.00      36,763,772.00              

เบิกจ่ำยจริง 18,394,480.55        50.03          19,159,689.90                52.12                      

PO 10,713,656.35        29.14          9,097,680.00                  24.75                      

คงเหลือ (หกั PO) 7,655,635.10        20.82          8,506,402.10                 23.14                      

กองคลงั ณ 31 มีนาคม 2565 ส านกัส่งเสริมสุขภาพ ณ 11 เมษายน 2565
รำยกำร

สถานการณก์ารใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบรวม  36,763,772.- บาท (ค านวณตามยอดกองคลงั)

รายการ PO

1. นมผง 7,133,141.- บาท

2. รายจา่ยส าหรบัด าเนินกิจกรรมตามแผน 1,964,539.- บาท



สถานการณก์ารใชจ้า่ยงบประมาณ ประจ  าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตอ่)

งบรวม  36,763,772.- บาท (ค านวณตามยอดกองคลงั)

ส านกัส่งเสริมสุขภาพ

ณ 11 เมษายน 2565

ใชจ้ริง 19,159,689.90       52.12      

po

 - นม 7,133,141.00           

 -ค่ำใชจ้่ำยด ำเนินกิจกรรม 1,964,539.00           

รวม PO 9,097,680.00         24.75      

รวมใชจ้ริง + PO 28,257,369.90       76.86      

คงเหลือ 8,506,402.10         23.14      

ยอดอนุมตัิหลกัการ 837,879.40            2.28        

รวมใช ้(ใชจ้จริง+PO+หลกัการ) 29,095,249.30       79.14      

คงเหลือเม็ดเงิน 7,668,522.70         20.86      


