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1. รายนามผู้ชี้แจง 

 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง 
1. นายแพทยบ์ัญชา  ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย 
2. ทันตแพทย์ดำรง  ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย

สิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
 
พันธกิจ 

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพ่ือกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบ
ต่อการดำเนินงาน 

 
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ 

(ระบุไว้ในกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก หน้า 95 วันที่ 28 ธันวาคม 2552) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไข  เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้   

 ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545  
                  ข้อ 2 ให้กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมี
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้ง การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัว  และชุมชน รวมตลอดถึงการ
สนับสนุนให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้า   

โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้     
1. กำหนดและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและการ

อนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบริการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัจจัย

เสี่ยงต่อสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  
3. กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรองมาตรฐานการบริการ

ส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังสถานะทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และ

สภาพแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการ
หรือกิจกรรม 

5. พัฒนาระบบ กลไก และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
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3. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 วุฒิสภา 
 
 

- ไม่มีข้อสังเกต - 
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4. งบประมาณภาพรวม 
หน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบประมาณปี 2564 - 2565 
 ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม / ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย* งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จำนวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม - - 43.9000 43.9000 100 
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ - - 43.9000 43.9000 100 
    1) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล - - 43.9000 43.9000 100 
หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่ายข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564       
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5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับ 

จากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 
 

แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกรมอนามัย 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล     
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมกรมอนามัย 

    

เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ คน 1,000,000 

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง 
  

เชิงคุณภาพ : ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระบบ 1 

การดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ในปี พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการดำเนินงาน 1 โครงการ คือ 
        1. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ มีแผนการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ 1) 
ประชุมจัดทำการขับเคลื่อนและการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย  สร้างชาติ 2) จัดทำแผนและส่งมอบ
ผลการดำเนินงาน 3) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์สนับสนุน
การดำเนินงาน 5) ติดตั้งระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 6) ทดสอบระบบสุขภาพดีวิธีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ 7) จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสุขภาพดีวิธีไทย สร้างไทย สร้างชาติ 8) อบรมการใช้งานระบบสุขภาพ
ดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ แก่บุคลากร 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของ      
กรมอนามัย ด้วยเทคโนโลยี 
ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องท่ีได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 
 ในการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ซึ่งเป็นระบบที่จะเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย มีคุณสมบัติในการวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐานสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งจากประชาชน และสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือ
นำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการสร้างความรอบรู้และสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมจนถึงระดับ
บุคคล งบประมาณจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการพัฒนาระบบดังกล่าว จากสถานการณ์รายได้ของประเทศลดลงจึงได้
ปรับลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายโดยตรง และสามารถทำให้
ประชาชนเข้าถึงระบบได้อย่างครอบคลุมตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้คงเดิม   
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6. สรุปผลการดำเนินงานท่ีสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 
- ไมม่ี - 
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7. ระบุแผนงานท่ีอยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
 

(1) เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย 

แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
ผลผลิต/โครงการ : สร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง  
วงเงินงบประมาณ : 43,900,000 บาท  

ตรงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

      สถานะของหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานสนับสนับสนุน  
เป้าหมายแผนแม่บท : ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ UN อยู่ใน 60 อันดับแรก 
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาบริการประชาชน  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี ้ว ัดแผนย่อย : ร ้อยละของกระบวนงานที ่ส ่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล (ด้านการมีงานทำ ด้านการประกอบธุรกิจ ด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน) 335 กระบวนงาน ภายในปี 2565 
ยุทธศาสตรช์าติดา้น การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
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8. ระบุแผนงานที่อยูภ่ายใต้การให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

 
(1) เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย 
แผนงาน : แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
ผลผลิต/โครงการ : สร้างเครื่องมือแพลตฟอร์มกลาง 
วงเงินงบประมาณ : 43.9000 ล้านบาท 
สถานะของหน่วยงาน : หน่วยงานสนับสนุน 

ตรงกับ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) : ด้านสาธารณสุข  
กิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) : BR 1 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้าน
สุขภาพ สถานะของหน่วยงาน 
สถานะของหน่วยงาน : หน่วยงานสนับสนุน 

 เป้าหมาย (Big Rock) : ประเทศมีระบบงานความมั่นคงด้านสุขภาพและระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ครบวงจรและบูรณาการ เพื่อยกระดับความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภาวะฉกุเฉินไดทุ้กวยั รวมถึงโรค
ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภัย เพื่อปกป้องชีวิตสวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนชายไทย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและยั่งยืน  
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9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา  

และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ 
ของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

 
- ยุทธศาสตร์ชาติ 
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
ประเด็น : การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
แผนย่อย : การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุมคามสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สาเหตุที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ : ขอรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรร 
 
- แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
(1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข 
กิจกรรมสำคัญ ที่ควรเร่งรัด (Big Rock) : BR 3 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน
การบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐม
ภูมิเชิงนวัตกรรม  
สาเหตุที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ : ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมเป้าหมายตาม 
BR 3 เนื่องจากห้วงระยะเวลาการจัดทำแผนงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับปรับปรุง) 
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10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

 
- ไมม่ี - 
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11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน  
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา 

                 
- ไม่มีค่าจ้างเหมาบุคคลทีม่าช่วยปฏิบัติงาน - 
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12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่  

(New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจำไม่ให้ 
เพิ่มสูงขึ้น 

 
 

- ไมม่ี - 
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13. ระบุปัญหาข้อขัดขอ้งจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564  
และเป็นไปตามข้อมลูทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1  

หรือไม่เพียงใด 

โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2564 
งบประมาณ 

ปี 2565 
เพิ่ม/ลด จากปี 2564 

ปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดฯ 
งบประมาณ ร้อยละ 

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ 
สร้างไทย สร้างชาติ 

- 43,900,000 43,900,000 100% - ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าวไม่ได้มี
การถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 

 
 


