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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
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1. รายนามผู้ชีแ้จง

กรมอนามยั
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 - หน่วยงานเจ้าภาพชี้แจง -

    2.1 แผนภาพเชือ่มโยง (หน่วยงานเจา้ภาพ) แสดงน้ าหนักของตัวชีว้ัดในงบประมาณตามแนวทางที่หน่วยงานเจา้ภาพชีแ้จงว่าเชือ่มโยง
และสอดคล้องกับตัวชีว้ัดในแผนงานบูรณาการ โดยหน่วยงานเจา้ภาพต้องชีแ้จงหน่วยรับงบประมาณ

ในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของแผนงานบูรณาการ
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เป้าหมายที ่1 : มีการวางรากฐานเพือ่รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ตวัชี้วัด : อัตราการขยายตัวของการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อนหน้า
แนวทางการด าเนินงานที ่1 : ส่งเสริมการท่องเทีย่วภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟืน้ฟูแหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ
ตวัชี้วัดที ่2 : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI)
               อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ภายในปี 2565

2.2 ตัวชีว้ัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน งบประมาณรายจา่ยที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการที่ชัดเจนระหว่าง 3 – 5 ปี หรือตามกรอบระยะเวลา

ที่ต้องการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
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เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพืน้ทีเ่ฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเทีย่ว
วงเงินงบประมาณ : 4,393,500 บาท
ตรงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็น การท่องเทีย่ว
สถานะของหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานสนับสนุน
เป้าหมายแผนแมบ่ท : ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเทีย่วต่อผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น
ตวัชี้วัดแผนแมบ่ท : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเทีย่วต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น ร้อยละ 22 ภายในปี 2565
แผนแมบ่ทย่อย : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเทีย่ว
เป้าหมายแผนแมบ่ทย่อย : นักท่องเทีย่วมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
ตวัชี้วัดแผนย่อย : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 1 ใน 70
ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2.3 ความสอดคล้องของแผนบูรณาการกับยทุธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด ๑๙ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ แผนยอ่ยของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
นโยบายของรัฐบาล และยทุธศาสตร์การจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
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1. ขอ้มูลงบประมาณ ป ี2565  
1.1 งบประมาณ ปี 2565 (ร่าง พรบ.) 4,393,500                            บาท

งบด าเนินงาน 4,393,500                            บาท
งบลงทุน -                                     บาท
งบอุดหนุน -                                     บาท
งบรายจ่ายอืน่ -                                     บาท

1.2 งบประมาณ ปี 2565 วงเงินทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พจิารณา 4,393,500                            บาท
เพิม่/ลด จากปี 2564 (4,850,900)                           บาท 9244400

ร้อยละ (52.47)                                 
1.3 สถานะการเบิกจ่าย

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

เบิกจ่ายจริง 2,135,711                            6,101,216                            
โอนเปล่ียนแปลง -                                     -                                     
เงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี -                                     -                                     

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

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

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

รวมทัง้สิน้ 9,244,400                          4,393,500                          (4,850,900)                 (52.47)                       
1. งบบุคลากร -                                     -                                     -                              -                              
2. งบด าเนินงาน 9,244,400                            4,393,500                            (4,850,900)                    (52.47)
3. งบลงทุน -                                     -                                     -                              -                              
4. งบเงินอุดหนุน -                                     -                                     -                              -                              
   4.1 เงินอุดหนุนทัว่ไป -                                     -                                     -                              -                              
   4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -                                     -                                     -                              -                              
5. งบรายจ่ายอืน่ -                                     -                                     -                              -                              
งบประมาณ ป ี2564 

-                                     บาท
-                                     บาท (รายจ่ายประจ า -              บาท

รายจ่ายลงทุน -              บาท)
-                                     บาท
-                                     บาท
-                                     ร้อยละ

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2 พิจารณา
กรมอนามัย

วงเงินทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณา
วงเงินทีค่ณะอนุกรรมาธิการฯ ปรับลด

ยอดคืนในกรรมาธิการ
คงเหลือปรับลด
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แผน ผล
แผนงานบูรณาการสรา้งรายไดจ้ากการท่องเที่ยว

เป้าหมายการให้บรกิาร : ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายไดร้บัคุ้มครองสุขภาพดว้ยการจัดการสุขาภบิาลอาหาร

เชงิคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจัดการด้านการสุขาภบิาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 60 74.03

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภบิาลอาหารและการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว
เชงิคุณภาพ : สถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวได้มาตรฐานตามกฎหมาย ร้อยละ 80 72.91

แนวทางแก้ไข

4. สรุปผลการด าเนินงานและผลการใชจ้่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการในปีงบประมาณ 2564 
ปัญหา อุปสรรค และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

   - ปรับกระบวนการท างานโดยการประสานเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคล่ือนงานโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสนเทศเป็นหลัก เพื่อช่วยในการรายงานผ่านระบบประเมินได้
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

ค่าเป้าหมายของตวัชี้วัด
ตวัชี้วัด หน่วยนับ ปี 2564

ในปี 2564 กรมอนามัย มีผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ด าเนินงาน 1 โครงการหลัก ดังนี้
   1. โครงการพัฒนาและยกระดบัระบบการจัดการสุขาภบิาลอาหารและการจัดการอนามยัสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรบัการท่องเที่ยว มีการด าเนินงานที่ส าคัญ 1) พัฒนา
ต้นแบบการจัดการสถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย และต้นแบบสถานบริการเพื่อพักอาศัยชั่วคราวที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภยั 2) พัฒนา
ระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวถิี (Street Food Good Health) และตลาดนัดน่าซ้ือ (Healthy Market)  3) พัฒนาระบบประเมิน
โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม (GREEN Health Hotel) 4) สร้างความรอบรู้การพัฒนามาตรฐานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว 5) เสริม
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ในการควบคุมก ากับการประกอบการของสถานประกอบการ/สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยว 6) ก ากับ ติดตามและประเมินผล นโยบาย 
แผนงาน โครงการและการบังคับใช้กฎหมาย

ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน
  - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ปฏบิัติงานได้ ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้
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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

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ
การจัดการสุขาภิบาลอาหารและ
การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพือ่
รองรับการท่องเทีย่ว

2.1520 2.1520 2.1357 0.0163 9.2444 9.2444 6.1012 3.1432

รวมทัง้สิ้น 2.1520 2.1520 2.1357 0.0163 9.2444 9.2444 6.1012 3.1432

5. แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ 2563-2564 
จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7



6. รายงานสถานะการเงนิ ทั้งเงนิรายได ้เงนิสะสมคงเหลือ

และเงนินอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
ตวัชี้วัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามยั/ผลผลิต(โครงการ)/

ตวัชี้วัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2565

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ภาคีเครือขา่ยในพื้นที่ท่องเที่ยวมีการจดัการด้านการสุขาภิบาลอาหารและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80

โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ :
  1. จงัหวัดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย มีต้นแบบการจดัการสถานประกอบการด้านอาหาร
ที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อยา่งน้อยจงัหวัดละ 1 แห่ง

แห่ง 28

  2. จงัหวัดมีสถานประกอบกจิการประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐานการ
จดัการอนามัยส่ิงแวดล้อม

จงัหวัด 33

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ
  - ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับคุ้มครองสุขภาพด้วยการจดัการสุขาภิบาลอาหารและอนามัยส่ิงแวดล้อม

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน 2 โครงการ ดังน้ี
     1. โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ าเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวไทย มีแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก ่1) พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ าเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  2) เฝ้าระวัง
สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จ าหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด อาหารริมบาทวิถ ี
3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ยระดับจงัหวัดเพื่อขบัเคล่ือนการพัฒนาต้นแบบการจดัการสุขาภิบาลอาหารในแหล่งท่องเที่ยว 
4) สร้างต้นแบบสถานประกอบกจิการด้านอาหารรองรับการท่องเที่ยว 5) พัฒนาศักยภาพและความเขม้แขง็ของผู้ประกอบ
กจิการและผู้สัมผัสอาหารรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพดีวิถใีหม่

     2. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิง่แวดล้อมสูเ่ส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพดี มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก ่1) 
ยกระดับมาตรฐานการจดัการอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบกจิการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ 2) บูรณาการ
เครือขา่ย สถานประกอบกจิการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ 3) ประเมินรับรองมาตรฐานการจดัการอนามัยส่ิงแวดล้อม
ในสถานประกอบกจิการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ 4) ส่ือสาร สร้างกระแส พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมตามเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
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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 4.3935 1.3181 1.1424 1.1424 0.7906
1. งบประมาณรายจา่ยงบกลาง -                 -                            -                            -                            -                           
2. งบประมาณรายจา่ยของหน่วยรับงบประมาณ -                 -                            -                            -                            -                           
3. งบประมาณรายจา่ยบูรณาการ 4.3935 1.3181 1.1424 1.1424 0.7906
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 4.3935 0.9855 0.8541 0.8541 0.5910
แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 4.3935 0.9855 0.8541 0.8541 0.5910
โครงการ : พัฒนาความปลอดภัยและการอ านวย
ความสะดวกดา้นการท่องเที่ยว

4.3935 1.3181 1.1424 1.1424 0.7906

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : จงัหวดัในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
เป้าปมายมต้ีนแบบการจดัการสถานประกอบการด้าน
อาหารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย อยา่งน้อยจงัหวดั
ละ 1 แห่ง

แห่ง 28                     9                     8                     8 3

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : จงัหวดัมสีถานประกอบกจิการ
ประเภทการให้บริการในพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านมาตรฐาน
การจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อม

จงัหวดั 33                   10                     9                     9 5

1. กจิกรรมส่งเสริมการจดัการสุขาภิบาลอาหารและ
การจดัการอนามยัส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว

4.3935 1.3181 1.1424 1.1424 0.7906

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

          หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)
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รายละเอยีดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจา่ย 4,393,500 บาท

4,393,500    บาท

4,393,500    บาท

4,393,500    บาท

1. งบด าเนินงาน 4,393,500    บาท

   1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,393,500    บาท

        (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 682,400      บาท

        (2) ค่าจา้งเหมาบริการ 528,000      บาท

        (3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม 1,237,300    บาท

        (4) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ 78,800       บาท

        (5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือขา่ยวชิาการ 129,000      บาท

        (6) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์ 750,000      บาท

        (7) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์ 540,000      บาท

        (8) วสัดุวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 448,000      บาท

กระทรวงสาธารณสขุ

ตวัชี้วดัที ่2 : อนัดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นความปลอดภยัของนกัทอ่งเทีย่ว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) 

อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 70 ภายในปี 2565

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

เป้าหมายที่ 1 : มีการวางรากฐานเพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจใหม่

ตวัชี้วดั : อนัตราการขยายตวัของการลงทนุในอตุสาหกรรมและบริการเป้าหมายเพิม่ขึ้นไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 10 เทยีบกบัปีก่อนหนา้

แนวทางการด าเนินงานที่ 1 : สง่เสริมการทอ่งเที่ยวภายในประเทศควบคูไ่ปกบัการฟ้ืนฟแูหลง่ทอ่งเที่ยวธรรมชาติ
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แบบฟอร์ม ก.8

กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามยั

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

รวมทั้งสิ้น 9.2444 6.9824 0.5298 6.1012 87.38                 -                    -                    
งบบคุลากร
งบด าเนินงาน 9.2444 6.9824 0.5298 6.1012 87.38                  -                     -                     
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

19



กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามัย

 - ค่าอาหาร  หน่วย : บาท 

รวมทั้งสิน้ 300,000   300,000  520,000   416,000       1,237,300      -   1,237,300    /

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แขง่ขนั

1,237,300       

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1,237,300       
11 425 โครงการพัฒนาความปลอดภยัและการอ านวย

ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
1,237,300       

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการ
สุขาภบิาลอาหารและน้ าเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
ไทย

1,237,300       

1. โครงการเพ่ิมพูนขดีความสามารถบุคลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือขา่ยระดับจังหวัด เพ่ือ
ปฏบิัติหน้าที่ควบคุมก ากับ มาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการในแหล่งท่องเที่ยว

-              

666,900         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 2 2 4        ชัว่โมง 600 บาท 19,200           

 - ค่าที่พัก 1,755           4 95 95 1        วนั 750 บาท 285,000         

 - ค่าอาหาร 380 4 95 95 2        วนั 400 บาท 304,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 95 95 3        มือ้ 50 บาท 57,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 1,700             

2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขา่ย
ผู้ประกอบการค้าอาหาร ในการด าเนินงานสถาน
ประกอบการค้าอาหาร ที่สะอาด ปลอดภยั ใน
แหล่งท่องเที่ยว

-              

570,400         

 - ค่าสมนาคุณวทิยากร (บคุลากรของรัฐ) 4 2 2 5        ชัว่โมง 600 บาท 24,000           

 - ค่าที่พัก 1,783           4 80 80 1        วนั 750 บาท 240,000         

 - ค่าอาหาร 320 4 80 80 2        วนั 400 บาท 256,000         

 - ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 4 80 80 3        มือ้ 50 บาท 48,000           

 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการประชุม 2,400             

งบประมาณปี 2563

12.2 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

เอกชนเล่มที่ หน้าที่ จัดสรร จ่ายจริง จัดสรร

วัตถุประสงค์
เพิ่มขีดความสามารถบคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายระดับจังหวดั
 เพื่อท าหนา้ที่ควบคุมก ากับ มาตรฐานสถานประกอบกิจการในแหล่ง
ทอ่งเที่ยว ใหไ้ด้มาตรฐานก าหนด
กลุม่เป้าหมาย
บคุลากรสาธารณสุขระดับจังหวดั  ศูนย์อนามัย ส านกังานสาธารณสุข
จังหวดั/อ าเภอ โรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
บคุลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการควบคุม ก ากับ
สถานประกอบการในพื้นที่ด าเนนิการตามมาตรฐานที่ก าหนดได้อย่าง
ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการด าเนนิงานกสถานประกอบการค้า
อาหาร ที่สะอาด ปลอดภยั พร้อมทั้งขับเคล่ือนการน าวตักรรมด้าน
สุขาภบิาลอาหารมาใช้ประโยชนใ์นพื้นที่
กลุม่เป้าหมาย
ภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการค้าอาหารในแหล่งทอ่งเที่ยว ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ภาคีเครือข่าย มีศักยภาพในการด าเนนิงานสถานประกอบการค้าอาหาร
 ที่สะอาด ปลอดภยั ได้เปน็ไปตามมาตรฐาน

รวม จ านวน
หน่วย
นับ

อัตรา
หน่วย
นับ

ราชการ

ค าชีแ้จง
(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)รวมเงิน
เสนอ

ปรับลด
งบประมาณ

คงเหลือ

สถานที่ด าเนินการ

(ใส่เครือ่งหมาย  )

20 แบบ ก.10



กระทรวงสาธารณสขุ
กรมอนามยั

 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

เล่มที่ หน้าที่

รวมทั้งสิน้ -            -             -             -             540,000    -       540,000     
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 540,000     

แผนงานบูรณาการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว 540,000     
11 425 โครงการพัฒนาความปลอดภยัและการอ านวยความ

สะดวกดา้นการท่องเที่ยว
540,000     

1. โครงการยกระดบัการจดัการอนามัยสิ่งแวดลอ้มสู่
เสน้ทางท่องเที่ยวสขุภาพดี

540,000     

กิจกรรม (2) ส่ือประชาสัมพันธม์าตรฐานอนามยัด้าน
อนามยัส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบกจิการ (โรงแรม รี
สอร์ท สถานแต่งผม เสริมสวย สถานที่เต้นร า ผับ บาร์ 
สวนสนุก สวนน้ า เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ)

540,000     

  1. โทรทัศน์
จา้งผลิตและเผยแพร่สกู๊ปขา่วความยาว 1 นาที 
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจติอลที่มผู้ีชมจ านวน
มาก เวลา 18.00 - 23.00 น.

1 นาที/คร้ัง 13  ทั้งปี     40,000 520,000     

   1.2  Social Media
จา้งออกแบบ infographic เพื่อใชเ้ผยแพร่ผ่านชอ่งทาง 
fackbook Youtube ของหน่วยงาน

ไฟล์งาน png 
jep AI ความ

ละเอยีดไมน่้อย
กวา่ 300 dpi

10  ทั้งปี       2,000 20,000       

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

วตัถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่สถานประกอบกจิการ เส้นทางขนส่ง และส้วม
สาธารณะ ที่เป็นแบบอยา่งปฏบิัติที่ดีสู่สาธารณะ
ผลสมัฤทธิ์ที่คาดวา่จะไดร้ับ
ประชาชน เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารและสร้างความมร่วมมอืในการเขา้
ร่วมการพัฒนาตามมาตรฐานที่ก าหนด และมกีารขยายผลสู่
เครือขา่ยเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง

จัดสรร เบิกจ่าย
(ณ 30 มิ.ย. 64)

จ านวน
(นาที/คอลัมน์/...)

ตอ่ครั้ง
ครั้ง

ชว่ง
เวลา

อัตราที่ตั้ง

21 แบบ ก.11



การชี้แจง
งบประมาณแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว พ.ศ.2565

ต่อ คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข -



งบรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2564

(ร่าง)
พ.ร.บ.

งบประมาณ
ปี 2565

เพ่ิม-ลด จากปี 2564

จ านวน %

แผนงาน
บูรณาการ 9,244,400 4,393,500 -4,850,900 -52.47%

หน่วย : บาท

กรมอนามัย แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปี 2565

ปี 64 ปี 65

9.
24
 ล
้าน

4.3
 ล
้าน

ลดลง 4.85 ล้าน
(-52.47%)

ปี 2565 วงเงิน 4,393,500 บาท 

เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพ่ือรองรบัการปบั
โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 4,393,500 บาท 

▪ โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจดัการสุขาภบิาลอาหาร
และน ้าเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวไทย 2,228,600 บาท

▪ โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมสู่เส้นทาง
ท่องเท่ียวสุขภาพดี 2,164,900 บาท



แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ.2565 กรมอนามัย
เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

โครงการพัฒนาและยกระดับระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน ้าเพ่ือรองรับการท่องเท่ียวไทย
เป้าหมายโครงการ /ผลผลิตโครงการ (Outputs)

(1) สถานประกอบกิจการด้านอาหาร เช่น ร้านอาหาร อาหารริมบาทวิถี ห้องอาหารในโรงแรม ตลาด ซุปเปอร์มา
เก็ต ร้านสะดวกซ้ือ มินิมาร์ท ร้านช า การจัดบริการจัดส่งอาหาร(เดลิเวอร่ี) สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล เป็นต้น ได้รับการประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและน ้า 76 จังหวัด เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว
(2) มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน ้าภาคประชาชน 1 ระบบ
(3) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความรอบรู้ในการเลือกบริโภค เลือกใช้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
(4) มีต้นแบบสถานประกอบกิจการด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด
(5) เจ้าหน้าท่ี ภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการด้านอาหารได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
(6) มีข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน ้า 1 เรื่อง

กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน ้า รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

และอ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ ชุมชน ประชาชนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
(1) สถานประกอบกิจการด้านอาหารได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานท่ีถูกสุขลักษณะและเปน็ไปตาม

กฎหมายก าหนด 
(2) ประชาชนและนักท่องเท่ียว ได้รับบริการด้านสุขาภิบาลอาหารและน ้า จากสถานประกอบกิจการท่ีสะอาด

ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
(3) ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรอบรู้ในการเลือกบริโภค เลือกใช้บริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

มีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดี

• กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนด้านวิชาการ เพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้ได้บริโภค
อาหารที่สะอาดปลอดภัยโดยด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยขับเคลื่อน
ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วน
ต าบล และจากนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ โดยเฉพาะบริการด้านอาหาร ที่ต้องพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาค
ส่วนให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทัง้ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี ซึ่งเป็นบริการด้านหน่ึงท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเที่ยวประเทศไทย อีกทัง้ CNN ยกให้กรุงเทพมหานครเป็นท่ีท่ีมีอาหารข้างทาง หรือ Street Food ท่ีดี
ที่สุดในโลก แต่ภายใต้การยกย่องเรายังมีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา จึงจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมั่นด้าน
อาหารที่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานให้กับนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

เหตุผลความจ าเป็น

งบประมาณ
งบด าเนินงาน 2,228,600 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทัว่ประเทศรวมกรุงเทพมหานคร

วิธีด าเนินงาน (กิจกรรม)

กิจกรรม
งบประมาณ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 15,300

กิจกรรมที่ 2 : เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหารในสถานท่ีจ าหน่าย
อาหาร ตลาดสด ตลาดนัด อาหารริมบาทวิถี

976,000

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
ในแหล่งท่องเที่ยว

1,237,300

1.เพ่ือยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารและน ้า เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างต้นแบบสถานประกอบกิจการด้านอาหาร เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
3. เพ่ือพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน ้าภาคประชาชน และส่ือสารประชาสัมพันธ์ด้าน

สุขาภิบาลอาหาร เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
4. เพ่ิมขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุมก ากับ 

มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารรองรับการท่องเท่ียวเชิง

สุขภาพดีวิถีใหม่

วัตถุประสงค์โครงการ



แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว พ.ศ.2565 กรมอนามัย
เป้าหมายที่ 1 มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศควบคู่ไปกับการฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยว

โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมสู่เส้นทางท่องเท่ียวสุขภาพดี

เป้าหมายโครงการ /ผลผลิตโครงการ (Outputs)
สถานประกอบกิจการประเภทสถานบริการท่ีพักอาศัยชัว่คราว และสถานีบริการขนส่งตามเส้นทางการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวผ่านมาตรฐานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม  52 แห่ง

กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และอ าเภอ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ชุมชน
ประชาชนในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
(1) สถานประกอบกิจการประเภทการให้บริการ เช่น โรงแรม รสีอร์ท สถานแต่งผม เสริมสวย สถานท่ีเต้นร า ผับ 
บาร์ สวนสนุก สวนน ้า เป็นต้น ในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 

เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง  (76 จังหวัด)
(2)  สนามบิน สถานีขนส่งทางบก ทางน ้า และสถานีรถไฟในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวของทุกจังหวัดได้รับการพัฒนาด้าน

อนามัยส่ิงแวดล้อมให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐาน  (76 จังหวัด)
(3) ภาคีเครือข่ายมีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพจากการพัฒนาอุตสาหกรรม มีสุขภาพอนามัย

และคุณภาพชีวิตท่ีดี รวมทัง้อาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีพโดยปกติสุข

• กรมอนามัยมีบทบาทในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม เพ่ือคุ้มครองสุขภาพ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกิดการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมของสถานประกอบการ บริการขนส่งสาธารณะทางอากาศ  ทางบก และทางน ้าในพ้ืนท่ีท่องเท่ียว 
โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาระบบอนามัย
ส่ิงแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน การเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีในการใช้มาตรการทางกฎหมายใน
การจัดการปัญหาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการป้องกันโรคระบบทางเดิน
หายใจและโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพ่ือรองรับการพัฒนาในพ้ืนที่ อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิทางสุขภาพของ
ประชาชนจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงจะส่งผลให้
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งอาศัยอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด ารง
ชีพโดยปกติสุข

เหตุผลความจ าเป็น

งบประมาณ
งบด าเนินงาน 2,164,900 บาท 

ระยะเวลาด าเนินการ
ตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

พ้ืนที่ด าเนินการ 
ทุกจังหวัดทัว่ประเทศรวมกรุงเทพมหานคร

วิธีด าเนินงาน (กิจกรรม)

(1) เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานบริการท่ีพักอาศัยชัว่คราวให้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสู่ความส าเร็จ
(2) เพ่ือพัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมในสนามบิน สถานีขนส่งทางบกและทางน ้า สถานีรถไฟ ในจังหวัดท่องเท่ียวให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
(3) เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี 

วัตถุประสงค์โครงการ

กิจกรรมส าคัญ กิจกรรมด าเนินการ

กิจกรรมที่ 1 : ขับเคลื่อนอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ 
เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ
เพ่ือการท่องเที่ยวสุขภาพดี
(912,300 บาท)

- ยกระดับมาตรฐานการจัดการอนามัยล้อมในสถานประกอบกิจการ 
เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ
- บูรณาการเครือข่าย สถานประกอบกิจการ เส้นทางขนส่ง และส้วม
สาธารณะ เพ่ือร่วมขับเคล่ือนการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมสุขภาพดี
- ก ากับติดตาม และเย่ียมเสริมพลังการจัดการอนามัยล้อมในสถาน
ประกอบกิจการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ เพ่ือการท่องเที่ยว
สุขภาพดี
- ส่ือสารประชาสัมพันธ์มาตรฐานอนามัยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
สถานประกอบกิจการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ

กิจกรรมที่ 2 : สร้างความเชื่อมัน่การ
จัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบกิจการ เส้นทางขนส่ง และ
ส้วมสาธารณะ เพ่ือการท่องเที่ยว
สุขภาพดี  (1,252,600 บาท)

- ประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถาน
ประกอบกิจการ เส้นทางขนส่ง และส้วมสาธารณะ
- มหกรรมรณรงค์สร้างกระแส และบูรณาการความร่วมมือพัฒนา
อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือสุขภาพ



กรมอนามัย มุ่งมั่นบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี
และอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ

“
”

ขอขอบคุณ
คณะอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 2
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


