
แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมาธิการแผนงานบรูณาการ 1

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร



สารบญั
หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง 1

2. 2

3. 3

4. 4

5. ไม่มี

6. ไม่มี

7. 5

8. 9

9. ไม่มี

แสดงผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับแผนระดับ 3 และแสดงรายละเอียดข้อมูลงบประมาณ
ในการรายงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประกอบด้วย 6 
ส่วน (M 1 – M 6) มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องในแผนงานบูรณาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต้องแสดงความสอดล้องร่วมกันต้ังแต่ 2 หน่วยรับงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปีล่าสุด และเงินนอกงบประมาณที่น ามาสมทบกับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการด าเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารและคณะอนุกรรมาธกิาร

งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมของแผนงานบูรณาการ
ต้องเป็นงบประมาณที่น าส่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ โดยไม่น า
ค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและ/ หรือภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานมาก าหนดไว้
 และต้องแสดงให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน

ความส าคัญต่อการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผน
ระดับชาติวา่ด้วยความมัน่คงแห่งชาติ แผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอัน
เป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ 19 พ.ศ. 2564-2565 แผนย่อย ของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น ความคุ้มค่า 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินงาน และผลประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านมาของแผนงาน
บูรณาการ ปัญหาอุปสรรค ประสิทธภิาพ และความล่าช้าในการด าเนินงาน โดย
พิจารณาจากผลการเบิกจ่าย วงเงินงบประมาณ คงเหลือ การกันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปี 
และการโอนงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากกรมบัญชีกลาง



ล าดับ    ชื่อ - สกุล            ต าแหน่ง

1. นายแพทย์สุวรรณชัย วฒันายิ่งเจริญชัย อธบิดีกรมอนามัย

2. นายแพทย์ดนัย ธวีนัดา รองอธบิดีกรมอนามัย

3. นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

กรมอนามัย
1. รายนามผู้ชี้แจง
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ป ี2565
งบประมาณ

ทีไ่ดร้ับ
การเบกิจา่ย* งบประมาณ

ตามร่าง พ.ร.บ.
จ านวน ร้อยละ

-            -             3,284,700      3,284,700     100

8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย

2. งบประมาณรายจ่ายของหนว่ยรับงบประมาณ

2. งบประมาณรายจ่ายที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการ / กิจกรรมของแผนงานบูรณาการ
ตอ้งเป็นงบประมาณที่น าส่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนงานบูรณาการ 
โดยไมน่ าค่าใชจ้่ายที่มลีักษณะเป็นงานประจ าและ/ หรือภารกิจพ้ืนฐานของหน่วยงาน
มาก าหนดไว้ และตอ้งแสดงให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงนิ

ป ี2564 เพ่ิม / ลด

ยอดรวมทั้งส้ิน

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง

กลุม่

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมนุเวียน

6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนีภ้าครัฐ

7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง

หน่วย : บาท

3. งบประมาณรายจ่ายบรูณาการ

4. งบประมาณรายจ่ายบคุลากร
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แผนงาน : แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ยทุธศาสตร์ชาตดิา้น การสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

3. ความส าคัญต่อการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวา่ด้วยความมัน่คง
แห่งชาติ แผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณโ์ควดิ 19
 พ.ศ. 2564-2565 แผนยอ่ย ของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล 
และยทุธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปา้หมายการใหบ้ริการ : ประชาชนกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม

ผลผลติ/โครงการ : ยกระดับการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
วงเงินงบประมาณ : 3,284,700 บาท

ตรงกับ แผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแมบ่ทเฉพาะกจิภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ประเดน็ เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตวัชีว้ัดแผนยอ่ย : มลูค่าการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 500,000 ล้านบาท ภายในป ี2565

สถานะของหน่วยงาน : เปน็หนว่ยงานสนบัสนนุ
เปา้หมายแผนแมบ่ท : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ
ตวัชีว้ัดแผนแมบ่ท : มลูค่าการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกจิพิเศษทั้งหมด
ในช่วง 5 ป ีแรก 600,000 ล้านบาท ภายในป ี2565
แผนแมบ่ทยอ่ย : การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เปา้หมายแผนแมบ่ทยอ่ย : การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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กรมอนามัย
วสิัยทัศน์

กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยส่ิงแวดล้อม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ
ท าหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อก าหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพ

และอนามัยส่ิงแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและก ากบัดูแลเพื่อให้เกดิความรับผิดชอบ
ต่อการด าเนินงาน

แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายที่ 1 : เกดิการลงทุนจากภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

ตัวชีว้ดั : ระบบฐานขอ้มูลเฝ้าระวังโรคอบุัติใหม่และภัยสุขภาพจากการท างานและมลพิษ 1 ระบบ
กรมอนามัย : โครงการยกระดับการจดัการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชีว้ดั : เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 แห่ง

กิจกรรม : ส่งเสริมให้เกดิการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

4. ความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน โดยพิจารณาเหตุผลความจ าเปน็ ความคุ้มค่า 
ผลสัมฤทธิ์ ผลการด าเนินงาน และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อขบัเคล่ือนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ดิจทิัล และสาธารณูปโภค
ที่ส าคัญ ต่อยอดทุกระบบให้เชื่อมโยงอยา่งไร้รอยต่อสู้พื้นที่เศรษฐกจิ รวมถงึการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้วยการเพิ่มขดีความสามารถของการให้บริการด้านสาธารณสุขผ่านนวัตกรรมการแพทยค์รบวงจร

ตัวชีว้ดั : มูลค่าการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
           (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท

แนวทางที่ 4 : การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาภาคเกษตรอจัฉริยะ
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แผนงาน / เปา้หมายใหบ้ริการหน่วยงาน
ตวัชีว้ัดเปา้หมายใหบ้ริการกรมอนามยั/ผลผลติ(โครงการ)/

ตวัชีว้ัดผลผลติ (โครงการ)
หน่วยนับ

เปา้หมาย
ป ี2565

แผนงานบรูณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เปา้หมายการใหบ้ริการ : ประชาชนกลุ่มเปา้หมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริม
สุขภาพและอนามยัส่ิงแวดล้อม
เชงิคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมอืงแสนสุขอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่มกีาร
จัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
เชงิคุณภาพ : เทศบาลเมอืงแสนสุขได้รับการยกระดับใหเ้ปน็เมอืงที่เอือ้ต่อการมี
สุขภาพดี

แหง่ 1

7. แผนการด าเนินงาน และรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามยั มกีารด าเนินงาน  1 โครงการ คือ
     1. โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสิง่แวดลอ้มเพ่ือเมอืงสขุภาพดใีนพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
มีแผนการด าเนนิงานที่ส าคัญ ได้แก ่1) ยกระดับความปลอดภยัด้านอาหารและน้ าในเทศบาลเมอืงแสนสุขและ
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว 2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบกจิการด้านการ
บริการ สถานที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว 3) พัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่เอือ้ต่อการมสุีขภาพดี และ 4) 
เสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม

ผลสมัฤทธิ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
  - ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมอืงแสนสุขอยูใ่นสภาพแวดล้อมที่มกีารจัดการอนามยัส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน
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รายละเอียดงบประมาณ

3,284,700    บาท

3,284,700    บาท

3,284,700    บาท

1. งบด าเนินงาน 3,284,700    บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,284,700    บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 762,100      บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ 510,000      บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการติดตามสนบัสนุนโครงการ 1,188,100    บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 178,000      บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 519,000      บาท

(6) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 127,500      บาท

เป้าหมาย : เกดิการลงทุนจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นที่เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

ตวัชี้วดั : มูลค่าการลงทุนจากภาครฐัและภาคเอกชน ในพื้นทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก 

(ฉะเชงิเทรา ชลบุรี ระยอง) ไม่นอ้ยกว่า 300,000 ลา้นบาท

แนวทางการด าเนินงาน : การยกระดบัคุณภาพชีวิตประชาชนรองรบัการขยายตวัของเมือง 

และการพฒันาภาคเกษตรอจัฉริยะ

ตวัชี้วดั : ระบบฐานขอ้มูลเฝ้าระวงัโรคอบุตัิใหม่ และภยัสุขภาพจากการท างานและมลพษิ 1 ระบบ

กระทรวงสาธารณสขุ
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เอกสารชี้แจงเพ่ิมเตมิ
โครงการ “ยกระดบัการจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อมเพ่ือเมอืงสุขภาพดใีนพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หลักการและเหตผุล 
         ตามทีรั่ฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด  (ชลบุรี
 ระยอง และฉะเชิงเทรา) เพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เป็นประตูของภูมิภาคเอเชียสู่บริบท
ระดับโลก เกิดยุทธศาสตร์การพัฒนาทีม่ีจุดเน้นใน 3 จังหวัดนี้ ทัง้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง การยกระดับการ
ท่องเทีย่วทีส่อดคล้องกับคุณค่าทางสังคมประเพณี พัฒนาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านดิจิตอล  เพือ่วางจุดยืนของประเทศไทยส าหรับการเจริญเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน
         อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นปัจจัยกระตุ้นและส่งผลให้ต้องมีการสร้างความ
เชื่อมั่นของนักท่องเทีย่วและนักลงทุนในอนาคตเพิม่มากขึ้น ด้วยการเสริมศักยภาพและลดขีดจ ากัดใน       การพัฒนา
เมืองให้มีสภาพส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมทีเ่อื้ออ านวยต่อการมีสุขภาพดีต่อประชาชนและนักท่องเทีย่ว 
สามารถป้องกันและลดปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต 
        เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นเทศบาลทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าในระยะเวลาที่
รวดเร็ว มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็น prototype ของเมืองสุขภาพดีในพืน้ทีภ่าคตะวันออก เนื่องจาก   ทีม่ี
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี มุ่งให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเทีย่วแห่งภาคตะวันออก ยกระดับ
ให้เป็นเมืองท่องเทีย่วนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล ประกอบกับการมีวิสัยทัศน์ของผู้น าใน            ระดับท้องถิ่น
 การเป็นเมืองตัวอย่างของการพัฒนา Smart city มีระบบฐานข้อมูลในด้านต่างๆ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
และภาคเอกชนทัง้ในและต่างประเทศเพือ่ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง

กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานทีม่ีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม เพือ่คุ้มครอง
สุขภาพประชาชน จึงได้จัดท าโครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพือ่เมืองท่องเทีย่วสุขภาพดีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้เป็นต้นแบบเมืองท่องเทีย่วทีเ่อื้อต่อ
การมีสุขภาพดี ด้วยการลดขีดจ ากัดของเมืองในการป้องกันและลดปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและคุณภาพชีวิตในประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับ  ผ่านการใช้แนวทางตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
 (Urban HEART) เพือ่หาช่องว่างทีต้่องมีการพัฒนาทัง้การลดปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น การเข้าถึง
น้ าสะอาด การสุขาภิบาลทีถู่กสุขลักษณะ การลดปัจจัยเส่ียงด้านพฤติกรรม/สังคม ด้วยการขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการอนามัยส่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation) ใน setting ต่างๆ ให้ครอบคลุม
ทุกด้าน โดยเฉพาะการสุขาภิบาลอาหารในตลาด การเข้าถึงน้ าบริโภคทีส่ะอาด การจัดการส้วมสาธารณะ รวมถึงการ
ยกระดับมาตรฐานสถานบริการ โรงแรม ทีพ่ัก และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน  และดึงความโดด
เด่นสามารถเป็น benchmarking ในด้านโครงสร้างและกระบวนการท างานของในปัจจุบันของเทศบาลฯ เพือ่น าไปสู่
การขยายผลในระยะต่อไป
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3. วัตถุประสงค์โครงการ
  เพือ่พัฒนามาตรฐานและสร้าง prototype อปท.แหล่งท่องเทีย่วทีเ่อื้อต่อการมีสุขภาพดี  
4. วิธีการด าเนินงาน
1) พัฒนามาตรฐานการสร้างสุขภาพในเขตเมืองตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (Urban Heart) เพือ่ค้นหา
ช่องว่างของการพัฒนาในการลดปัจจัยเส่ียงจากส่ิงแวดล้อม พฤติกรรม/สังคม และขับเคล่ือนเพือ่ต่อยอดและปิด
ช่องว่าง ให้บรรลุเป้าหมายแหล่งท่องเทีย่วทีเ่อื้อต่อการมีสุขภาพดี
2) สร้าง prototype การพัฒนาระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมในด้านต่างๆ ในการลดปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพและการ
ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
2.1 พัฒนากลไก เคร่ืองมือในการคุ้มครองการบริการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมด้วยการใช้เทคโนโลยีและดิจิตอล
แพลตฟอร์ม
2.2 ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกลไกการพัฒนาบริการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน setting ต่างๆ ตามประเด็น
ความเส่ียงในทุกด้านให้ครอบคลุมทุกพืน้ที ่เช่น ด้านอาหาร (ร้านอาหาร ตลาด street food) น้ าบริโภค ในสถานที่
สาธารณะ/แหล่งท่องเทีย่ว
2.3 พัฒนามาตรฐานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการจัดการการด้านสุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(new normal) ในสถานประกอบกิจการทีเ่กี่ยวกับการบริการ
3) เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชน
3.1 พัฒนาโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมส าหรับอาสาสมัครชุมชน
3.2 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชนเพือ่ให้พร้อมต่อการรองรับปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
จากการท่องเทีย่ว

4) พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าทีด้่านส่งเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขและการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมทัง้
ผู้ประกอบการ (Reskill/Upskill/New Skill) 
4. ผลสัมฤทธิ ์ผลลัพธ์ 
     1) ผลลัพธ์  เทศบาลเมืองแสนสุขเป็น prototype เมืองท่องเทีย่วทีเ่อื้อต่อการมีสุขภาพดี 1 เมือง
     2) ผลสัมฤทธิ ์ ประชาชนในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ีการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้
มาตรฐานเมืองสุขภาพดี (ร้อยละ 100)
 5. กลุ่มเป้าหมาย 
     1) ประชาชน แกนน าชุมชน อาสาสมัครชุมชน ในพืน้ทีเ่ทศบาลเมืองแสนสุข
       2)  สถานประกอบกิจการ และภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้อง
       3)  หน่วยงานด้านสาธารณสุขในพืน้ทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
       4)  หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง (ระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง) 
6. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับ 
 ประชาชนในเทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับการปกป้องคุ้มครองสุขภาพด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้มีสุขภาพดี อาศัยอยู่
ในสภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการด ารงชีพโดยปกติสุข ควบคู่การพัฒนาการลงทุน การท่องเทีย่วและการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจทีเ่พิม่ขึ้น
7. งบประมาณ  3,284,700 บาท
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แบบฟอร์ม ก.5

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลอืยกมา 355.6321        293.9304        230.9304        206.9304        182.9304        158.9304        

2. รายไดป้ระเภทเงินนอกงบประมาณ 310.8870        324.0000        324.0000        324.0000        324.0000        324.0000        

2.1 เงินรายได้ 310.8870         324.0000         324.0000         324.0000         324.0000         324.0000         
2.2 เงินที่รัฐบาลอดุหนุนหรือจดัสรรให้ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.3 ทุนหมนุเวยีน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.4 เงินชว่ยเหลือจากต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.5 เงินอดุหนุนและบริจาค -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.6 เงินกู้ในประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ -                 -                 -                 -                 -                 -                 
2.8 อื่น ๆ -                 -                 -                 -                 -                 -                 

3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) 666.5191        617.9304        554.9304        530.9304        506.9304        482.9304        

4. น าไปสมทบกับงบประมาณ -                -                -                -                -                -                
4.1 งบบุคลากร -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.2 งบด าเนินงาน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.3 งบลงทุน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.4 งบเงินอดุหนุน -                 -                 -                 -                 -                 -                 
4.5 งบรายจา่ยอื่น -                 -                 -                 -                 -                 -                 

5. คงเหลอืหลงัหักเงินน าไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) 666.5191        617.9304        554.9304        530.9304        506.9304        482.9304        

6. แผนการใช้จา่ยอ่ืน 372.5887        387.0000        348.0000        348.0000        348.0000        348.0000        

6.1 ภารกจิพื้นฐาน 372.5887 387.0000 348.0000 348.0000 348.0000 348.0000
6.1.1 รายจา่ยประจ า 364.9632 336.0000 336.0000 336.0000 336.0000 336.0000
6.1.2 รายจา่ยลงทุน 7.6255 51.0000 12.0000 12.0000 12.0000 12.0000

6.2 ภารกจิเพื่อการพัฒนา -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.2.1 รายจา่ยประจ า -                 -                 -                 -                 -                 -                 
6.2.2 รายจา่ยลงทุน -                 -                 -                 -                 -                 -                 

7. คงเหลอื (5.-6.) 293.9304        230.9304        206.9304        182.9304        158.9304        134.9304        

 8. เงนินอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงนินอกงบประมาณ

สถานะการเงิน ปี 2563 ประมาณการ/แผนการใช้จา่ยเงินนอกงบประมาณ หมายเหตุ
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เสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานบูรณากรเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมืองสุขภาพดี
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

หน่วยงาน : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมาย

กรมอนามัย เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการอภิบาลระบบส่งเสรมิสุขภาพ

และระบบอนามัยส่ิงแวดล้อม
เพ่ือประชาชนสุขภาพดี

“
”

พันธกิจ

ภารกิจตามกฎหมาย

--

- -
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดย 
▪ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอด

องค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

▪ จัดการปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ และอนามัย
ส่ิงแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 

▪ ปร ะ เมิ นผลกร ะทบต่ อ สุขภาพ  เ พ่ื อ ให้
ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแล
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

▪ สนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ าพแล ะ จั ด ก า ร อ น า มั ย
ส่ิงแวดล้อม

สังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม 
เพ่ือก าหนดนโยบายและออกแบบ

ระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม ...

...



พัฒนามาตรฐาน
การสร้างสุขภาพ
เขตเมือง

โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมืองสุขภาพดีในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2565

3. 2847
ล้านบาท

เพ่ือยกระดับ
ความปลอดภัย
ด้านอาหารและน ้า

เพ่ือยกระดับการบริการ อวล.
ของ อปท.

เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
การจัดการ อวล. ภาคประชาชน

แนวทางที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับ
การขยายตัวของเมือง และการพัฒนาภาคเกษตรอัจฉริยะ

ปร
ะช
าช
น/

พื้น
ที่ไ
ด้รั
บ

1. หน่วยงานด้านสธ.อปท.ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องสามารถจัดการปญัหา อวล. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รองรับการเปน็เมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

2. ประชาชนในเทศบาลเมืองแสนสุข ได้รับการปกปอ้งคุ้มครองด้านอวล. 
เพ่ือสุขภาพดี ควบคู่การพัฒนาการลงทุนการท่องเท่ียวและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึน 

หน่
วย
งา
น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กรมอนามัย หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ เทศบาลเมืองแสนสุข/ สมาคมผู้ประกอบการ /กรมการท่องเที่ยว/ 
กรม / กรม คพ. / กปภ./ คร. / ภาคประชาชน  /แกนน าชุมชน /อสม.

ผล
ผลิ

ต
ผล
สัม
ฤท
ธิ์

ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมอืงแสนสุขอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 100)

กิจ
กร
รม พัฒนามาตรฐานเพ่ือการจัดการ อวล. 

ในสถานประกอบกิจการด้านบริการ
และ setting ต่างๆ แบบวิถีใหม่

-พัฒนา Active community
-นวัตกรรม/เทคโนโลยีส่ือสารเตือน

ภัยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัดที่ 3 ระบบข้อมูลเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ
จากการท างานและมลพิษ 1 ระบบ

พัฒนาคุณภาพระบบบริการ อวล. ของ 
อปท. (น ้าบริโภค ร้านอาหาร ตลาด

street food ส้วมสาธารณะ) ได้มาตรฐาน

งบประมาณ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การจัดการ
อวล. ในสถานประกอบกิจการ

ยกระดับการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือสร้าง

เมืองสุขภาพดี

วัตถุประสงค์หลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ

ผล
ลัพ

ธ์

เทศบาลฯ มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองแสนสุขได้รบัการยกระดับใหเ้ปน็เมอืงที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ

เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

แนวทาง ตัวช้ีวัด

พ้ืนที่เปา้หมาย

วัตถุประสงค์


