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ล าดบั ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์มอืถือ

1 นายแพทย์บัญชา  ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย 081-5358297

2 ทันตแพทย์ด ารง  ธ ารงเลาหะพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 086-7705303

1. รายนามผู้ชีแ้จง

กรมอนามยั

1



 - หน่วยงานเจ้าภาพหลักชี้แจง -

    2.1 แผนภาพเชือ่มโยง (หน่วยงานเจา้ภาพ) แสดงน้ าหนักของตัวชีว้ัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจา้ภาพชีแ้จงว่าเชือ่มโยง
และสอดคล้องกับตัวชีว้ัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจา้ภาพต้องชีแ้จงหน่วยรับงบประมาณ

ในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของแผนงานบูรณาการ
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2.2 ตวัชีว้ัดรว่มระหว่างกระทรวงที่มเีป้าหมายรว่มกัน งบประมาณรายจ่ายที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการที่ชดัเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรอืตามกรอบระยะเวลา

ที่ตอ้งการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
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2.3 ความสอดคล้องของแผนบรูณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเปน็ผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) 
นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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1. ขอ้มูลงบประมาณ ป ี2565  
1.1 งบประมาณ ปี 2565 (ร่าง พรบ.) 43,900,000                          บาท

งบด าเนินงาน -                                    บาท
งบลงทุน 43,900,000                          บาท
งบอุดหนุน -                                    บาท
งบรายจ่ายอื่น -                                    บาท

1.2 งบประมาณ ปี 2565 วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พจิารณา 43,900,000                          บาท
เพิ่ม/ลด จากปี 2564 43,900,000                          บาท

ร้อยละ 100
1.3 สถานะการเบิกจ่าย

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

เบิกจ่ายจริง -                                    -                                    
โอนเปล่ียนแปลง -                                    -                                    
เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี -                                    -                                    

1.4 งบประมาณ ปี 2563 พลางก่อน -                                    
 แผนการใช้จ่ายเงิน 6 เดือน -                                    ล้านบาท
เบิกจ่าย ณ 18 พ.ย. 2563 -                                    ล้านบาท

2. เปรียบเทียบงบประมาณ ป ี2563/2564 จ าแนกตามงบรายจ่าย หน่วย: บาท

รายการ งบประมาณ ป ี2564 งบประมาณ ป ี2565 เพ่ิม/(ลด) ร้อยละ
(ขั้น พรบ.) (ชั้นอนุกรรมาธิการฯ)

รวมทั้งสิ้น
1. งบบุคลากร
2. งบด าเนินงาน
3. งบลงทุน -                                    43,900,000                          43,900,000                  100
4. งบเงินอุดหนุน
   4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
   4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
5. งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ ป ี2564 

43,900,000                          บาท
-                                    บาท (รายจ่ายประจ า -             บาท

รายจ่ายลงทุน -             บาท)
43,900,000                          บาท
43,900,000                          บาท

100                                   ร้อยละ

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบรูณาการ 2 พิจารณา
กรมอนามัย

วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
วงเงินที่คณะอนุกรรมาธิการฯ ปรับลด

ยอดคืนในกรรมาธิการ
คงเหลือปรับลด

7



6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได ้เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564
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และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

แผนงาน / เปา้หมายใหบ้ริการหน่วยงาน
ตัวชีว้ัดเปา้หมายใหบ้ริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวชีว้ัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เปา้หมาย
ป ี2565

แผนงานบรูณาการรัฐบาลดิจิทลั
เปา้หมายการใหบ้ริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมกรมอนามัย
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ คน 1,000,000
โครงการ : โครงการสร้างเคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลาง
เชิงคุณภาพ : ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระบบ 1

     - รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม สามารถน าข้อมูลบริหารจัดการ สร้างความรอบรู้และความ
มั่นใจใหแ้ก่ประชาชน ส าหรับวิถีชีวิตใหม่
     - รองรับการปฏบิติังานงานการปอ้งกันปจัจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทเิช่น ไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เปน็ต้น และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วนลงพงุ เปน็ต้น ของกรมอนามัย/ภาษเีครือข่าย
     - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเก็บการประเมินผลตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อมของกรมอนามัย และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับสถานประกอบการ/ สถานที่สาธารณะ และประชาชน

7. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีส่ าคัญ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน  1 โครงการ คือ
     1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาต ิมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ประชุมจัดท าการขับเคล่ือน
และการพฒันาระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย  สร้างชาติ 2) จัดท าแผนและส่งมอบผลการด าเนินงาน 3) วิเคราะหป์ญัหาและความ
ต้องการออกแบบระบบ 4) พฒันาระบบและจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการด าเนินงาน 5) ติดต้ังระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 6) 
ทดสอบระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 7) จัดท าคู่มือการใช้งานระบบสุขภาพดีวิธีไทย สร้างไทย สร้างชาติ 8) อบรมการใช้งาน
ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ แก่บคุลากร

ผลสัมฤทธิท์ี่คาดว่าจะได้รับ
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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 43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020
1. งบประมาณรายจา่ยงบกลาง -                 -                            -                            -                            -                           
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรับงบประมาณ -                 -                            -                            -                            -                           
3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020
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 43.9000 0.9855 0.8541 0.8541 0.5910
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดจิทิัล 43.9000 0.9855 0.8541 0.8541 0.5910

โครงการ : สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง 43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ :  ระบบสุขภาพดีวถิไีทยใหม ่สร้าง
ไทย สร้างชาติ

ระบบ 1                   -                     -                     -   1

1. กจิกรรมพัฒนาระบบสุขภาพดีวถิไีทยใหม ่สร้างไทย
 สร้างชาติ

43.9000 26.1700 6.4140 6.4140 4.9020

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จดัท าเป็นแผนเต็มปี

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

หมายเหตุ :

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย

43,900,000  บาท

43,900,000  บาท

43,900,000  บาท

1. งบลงทุน 43,900,000  บาท

1.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิ่งกอ่สรา้ง 43,900,000  บาท

1.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 43,900,000  บาท

1.1.1.1 ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 43,900,000  บาท

(1) โครงการพฒันาระบบสุขภาพดวีถิไีทยใหม่ สรา้งไทย สรา้งชาติ 

กรมอนามยั ต าบลตลาดขวญั อ าเภอเมอืงนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 1 ระบบ 43,900,000  บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการสรา้งเครื่องมือและแพลตฟอรม์กลาง

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

เป้าหมาย : เกดิการพฒันาเครื่องมือกลางและโครงสรา้งพื้นฐาน (Digital Platforms)

ตวัชี้วดั : มหีน่วยงานใชบ้ริการเพิม่ขึ้น และรองรบัการใหบ้ริการทุกกรมหรือหน่วยงาน

เทยีบเท่าอย่างนอ้ย รอ้ยละ 10

แนวทางการด าเนินงาน : สรา้งเครื่องมือและแพลตฟอรม์กลาง

ตวัชี้วดั : มหีน่วยงานใชบ้ริการเครื่องมอืและแพลตฟอรม์กลางเพิม่ขึ้นและรองรบั

การใหบ้ริการอย่างนอ้ย รอ้ยละ 10
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การชี้แจง
งบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ.2565

ต่อ คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข -



หน่วย : บาท

กรมอนามัย แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปี 2565 
วงเงิน 43,900,000 บาท

เป้าหมายที่ 2 เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน (Digital Platforms) 43,900,000 บาท 

▪ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถไีทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
43,900,000 บาท

งบรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2564

(ร่าง)
พ.ร.บ.งบประมาณ

ปี 2565

เพ่ิม-ลด จากป ี2564

จ านวน %
รวม 1,860,434,800 1,816,415,600 - 44,019,200 -2.37%

งบบุคลากร 1,233,261,900 1,187,766,800 - 45,495,100 -3.69%
แผนงานพ้ืนฐาน 314,766,600 357,620,400 42,853,800* 13.61%

แผนงานยุทธศาสตร์ 228,416,400 156,327,100 -72,089,300 -31.56%
แผนงานบูรณาการ 83,989,900 114,701,300 30,711,400** 36.57%

ปี 63 ปี 64 ปี 65

1,8
60

ล้า
น

1,8
16
ล้า
น

ลดลง 44.01 ล้าน
(-2.37%)

2,
01
8
ล้า
น

*เพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดับบริการศูนย์อนามยัทีอ่ยูใ่นส่วนภูมภิาค

ปรับลด พรบ.โอน
12.31 ล้าน

ลดลง 157.94 ล้าน 
(-7.82%)

**เพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดับการจัดการระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม (ระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ฯ)

“ สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ 
สร้างไทย สร้างชาติ ”



เหตุผลความจ าเป็น : ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงต้องมีการน าเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กรมอนามัย ในฐานะท่ีเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี จึงได้มีการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐาน
สุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคล่ือนและการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการ และประชาชนปลอดภัยรองรับคุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัยและด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็น
ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองท่ีก าหนดให้มีสุขภาพอนามัยดีแบบวิถีใหม่ ของกรมอนามัย ในสถานประกอบการ สถานท่ีสาธารณะ ประชาชน ตลอดจนสามารถน าข้อมูลมาบริหารจัดการสร้างความรอบรู้และ
สร้างความมัน่ใจให้แก่ประชาชนในการใช้บริการต่อไป

3) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูลการ
ประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ของกรมอนามัย และจัดเก็บ
ข้อมูลความรอบรู้ ด้ าน สุขภาพ (Health
Literacy) ส าหรับสถานประกอบการ/สถานที่
สาธารณะ และประชาชน

2) เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในการป้องกัน
ปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทิ
เช่น ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
และโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วนลงพุง เป็นต้น 
ของกรมอนามัย/ภาคีเครือข่าย

1 )  เ พ่ื อรวบรวมและวิ เครา ะห์ ข้ อมู ลด้ าน
มาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
สามารถน าข้อมูลบริหารจัดการ สร้างความรอบ
รู้และความมัน่ใจให้แก่ประชาชน ส าหรับวิถีชีวิต
ใหม่

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล : โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ (งบลงทุน 43,900,000 บาท) 

เชิงคุณภาพ มีผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย 
สร้างชาติ 1,000,000คน

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ประชาชนได้รับความรู้ความเขา้ใจด้านสุขอนามัยและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม ส าหรับป้องกันและการดูแลสุขภาพ 
ของตนเองและครอบครวั ให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิต
ทุกช่วงวัย และประชาชนสามารถได้รับบรกิารอย่าง

ทัว่ถึง

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์โครงการ 

เปา้หมายที่ 2 เกิดการพัฒนาเครื่องมือกลางและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Digital Platforms)
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีหน่วยงานใช้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10

และรองรับการให้บริการทุกกรมหรือหน่วยงานเทียบเท่า

แนวทางที่ 2.1 สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1 : มีหน่วยงานใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มกลางเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยรอ้ยละ 10

และรองรับการใหบ้รกิารทุกกรมหรอืหน่วยงานเทียบเท่า

พ้ืนที่รับผิดชอบของกรมอนามัย 76 จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร

พ้ืนที่ด าเนินการ

ห่วงโซ่คุณค่า : กลางน ้า – พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน
ให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เพ่ือให้บริการภาครฐั

ประชาชนได้รับความรู้ความเขา้ใจด้านสุขอนามัยและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม ส าหรับป้องกันและการดูแล
สุขภาพ ของตนเองและครอบครวั ให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย และประชาชนสามารถได้รับ
บริการอย่างทัว่ถึง

- มีระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 
จ านวน 1 ระบบ -

เป้าหมายโครงการ/ผลผลิตโครงการ 
(Outputs)

1. บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร
2. ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทุกกลุ่ม

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ระยะเวลาด าเนินการ



กรมอนามัย มุ่งมั่นบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภบิาล
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี
และอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ

“
”

ขอขอบคุณ
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


