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1. รายนามผู้ชี้แจง 

 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล     ตำแหน่ง 
1. นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย 
2. นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย 
3. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ 
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน 
 

วิสัยทัศน์ 
กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัย

สิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
 
พันธกิจ 

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริม
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 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

4. งบประมาณภาพรวม 
หน่วยงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

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

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ก่อหนี้ งบประมาณ 

ตาม ร่าง พ.ร.บ. 
จำนวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม 4.0282 2.7163 0.0643 4.0282 - - 
1. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 4.0282 2.7163 0.0643 4.0282 - - 
    1) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4.0282 2.7163 0.0643 4.0282 - - 
หมายเหตุ  * ผลเบิกจ่ายข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564       
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5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ  
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดวา่จะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับ 

จากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 
 

แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกรมอนามัย 

หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ     
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับบริการน้ำประปาท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 60 

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพ่ือการบริโภค 
  

เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้านโครงสร้าง 
ที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 

ร้อยละ 90 

การดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ในปี พ.ศ. 2565 กรมอนามัย มีการดำเนินงาน 1 โครงการ คือ 
        1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โดยมีแผนการดำเนินงานสำคัญ ได้แก่  
1) สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีระบบการผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน 2) วิเคราะห์สถานกาณ์
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 3) รับรองมาตรฐาน
คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย และ 4) พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายในการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
- ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงบริการน้ำสะอาดจากระบบผลิตน้ำที่ได้มาตรฐาน 
- ชุมชนและหมู่บ้านมีระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน 

ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องท่ีได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้คุณภาพน้ำได้มาตรฐาน ดำเนินการได้ ล่าช้า เมื่อ
เทียบกับจำนวนระบบประปาหมู่บ้านทั่วประเทศ (กว่า 70 ,000 แห่ง) เพราะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน ได้แก่ ด้าน
งบประมาณ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงเชิงโครงสร้าง ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านคุณภาพน้ำ ซึ่งงบประมาณ
เป็นปัจจัยที่สำคัญลำดับต้นๆ การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง ต้องมีค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบ
ประปา พัฒนาให้ได้มาตรฐาน  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แล้วจึงประเมินรับรองประปาดื่มได้ กรมอนามัยสนับสนุน
องค์ความรู้ ให้คำแนะนำ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในบางกิจกรรมยังสา
รถควบรวมเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ แต่บางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องได้รับจัดสรรงบประมาณ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เมื่อไม่มีงบประมาณสนับสนุน็เป็นอุปสรรคในการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน  



7 
 

6. สรุปผลการดำเนินงานท่ีสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข 

 
แผนงาน/เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการให้บริการกรมอนามัย 

ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
หน่วยนับ แผน ผล 

แผนงานบูรณาการบริหารจดัการทรัพยากรน้ำ       
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนในพื้นทีเ่ป้าหมาย มีน้ำสะอาดเพื่อการบรโิภค 

เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับบริการน้ำประปาท่ีมีคุณภาพ 

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพ่ือการบริโภค 

เชิงคุณภาพ : ระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานด้าน
โครงสร้างที่มีคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

60 

 

90 

 

49.75 

 

62.50 

 
ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำตามแผนการ
ดำเนินงานที่กำหนดได ้    

แนวทางแก้ไข 
 ปรับกระบวนการทำงานโดยการพัฒนารูปแบบ กลไก การดำเนินงาน และสื่อสารให้พื้นที่สามารถเก็บ
ตัวอย่างด้วยตนเอง และส่งต่อให้หน่วยงานตรวจประเมินคุณภาพน้ำบริโภคต่อไป 
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7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

หรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ  
 

(1) เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน : แผนงานบรูณาการบรหิารจดัการทรัพยากรน้ำ 
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเพื่อการบริโภค  
วงเงินงบประมาณ : 4,028,200  บาท  

ตรงกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 

      สถานะของหน่วยงาน : เป็นหน่วยงานสนับสนับสนุน  
เป้าหมายแผนแม่บท : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดแผนแม่บท : ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ อยู่ในระดับ 2 (60 คะแนน) 
ภายในปี 2565 
แผนแม่บทย่อย : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ  
เป้าหมายแผนแม่บทย่อย : ระดับความมั่นคงด้านน้ำอปุโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น จากระดับ 3 ให้
เป็นระดับ 4 (สูงสุดระดับ5) 
ตัวชี้วัดแผนย่อย : ดัชนีความมั่นคงดา้นน้ำอุปโภคบริโภค อยู่ในระดับ 3.25 ภายในปี 2565 
ยุทธศาสตรช์าติดา้น การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 
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8. ระบุแผนงานท่ีอยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  

 
- ไมม่ี - 
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9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา  

และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ 
ของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

 
- ไมม่ี - 
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10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาต ิ 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

  
(1) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562 – 2564  
     - ปี 2562 งบประมาณที ่ได้ร ับ 4.5500 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ ์ที ่ได้ร ับจากการใช้จ ่าย

งบประมาณ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค 
- ปี 2563 งบประมาณที ่ได้ร ับ 2.8820 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ ์ที ่ได ้ร ับจากการใช้จ่าย

งบประมาณ ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค 
 - ปี 2564 งบประมาณที ่ได้ร ับ 4.0282 ล้านบาท ผลสัมฤทธิ ์ที ่ได้ร ับจากการใช้จ ่าย
งบประมาณ  ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภค 
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11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน  
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้ง การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา 

                 
- ไม่มีค่าจ้างเหมาบุคคลทีม่าช่วยปฏิบัติงาน - 
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12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่  

(New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประจำไม่ให้ 
เพิ่มสูงขึ้น 

 
1) ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา 
 เนื่องจากมีการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้ยากลำบาก ไม่สามารถเข้าถึง
พื้นที่ที่เกิดการระบาดได้ ความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการน้ำประปาลดลง อีกทั้งบุคลากรมีภารกิจเสริม
เร่งด่วนในการควบคุมป้องกันการแพร่กระจายของโรค ซึ่งอาจทำให้งานล่าช้า ไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ ต้องปรับ
แผนการดำเนินให้สอดคล้องตามสถานการณ์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเฉพาะค่า
เป้าหมายในเชิงปริมาณ อาทิ การเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค (กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคครัวเรือน) การตรวจ
ประเมินระบบประปา (กิจกรรมขับเคลื่อนระบบประปาหมู่บ้าน) แต่ในการพัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
ประปาดื่มได้ ยังต้องมีข้ันตอนอ่ืนๆ ทั้งการให้ความรู้ การพัฒนาบุคลากร การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และการลงพ้ืนที่
เพ่ือแก้ไขปัญหาตามสภาพพ้ืนที่จริง ยังไม่สามารถทำได้ จึงทำให้การดำเนินงานในเชิงพัฒนาคุณภาพล่าช้า 
 
2) แนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุม
การใช้จ่ายงบประจำไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น 
   ปรับเปลี่ยนวิธีการที่เน้นความปลอดภัยมากขึ้น จาก Onsite เป็น online ใช้เทคโนโลยีในการทำงานให้
เกิดประโยชน์มากขึ้นทั้ง การประชุมออนไลน์ การกำกับติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล
ต่างๆ ทำให้การประสานเชื ่อมโยงข้อมูลมีความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  ประชุมชี้แจงผ่านระบบ web 
conference การอบรมออนไลน์ การจัดทำคลิปวิดีโอ หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การเก็บตัวอย่างน้ำ
เพื่อส่งห้องปฏิบัติการ และวิธีการใช้ชุดทดสอบ อ11 อ31 การจัดทำสื่อให้ความรู้ในสถาณการณ์การระบาด จัดทำ
สื่อวิดีทัศน์การจัดการคุณภาพน้ำบริโภคให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เน้นการสื่อสารออนไลน์ที่เผยแพร่ได้หลาย
ชอ่งทาง ผู้รับบริการ/เจ้าหน้าที่/ภาคีเครือข่าย สามารถรับข้อมูลที่ต้องการสื่อสารได้รวดเร็วขึ้น 
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13. ระบุปัญหาข้อขัดขอ้งจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564  
และเป็นไปตามข้อมลูทีส่มาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1  

หรือไม่เพียงใด 

โครงการ 
งบประมาณ 

ปี 2564 
งบประมาณ 

ปี 2565 
เพิ่ม/ลด จากปี 2564 

ปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดฯ 
งบประมาณ ร้อยละ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพน้ำบริโภค 

4,028,200 4,028,200 0 0% ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้
คุณภาพน้ำได้มาตรฐาน ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้าน 
ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงเชิง
โครงสร้าง ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านคุณภาพน้ำ ซึ่ง
งบประมาณเป็นปัจจัยที่สำคัญลำดับต้นๆ การพัฒนา
ระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่าย 
ทั ้งน ี ้  ในบางกิจกรรมยังสามารถควบรวมเพื ่อลด
ค่าใช้จ่ายได้ แต่บางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องได้รับ
จัดสรรงบประมาณ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้  
อาทิ ในการตรวจประเมินระบบประปา พัฒนาให้ได้
มาตรฐาน  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แล้วจึงประเมิน
รับรองประปาดื่มได้ กรมอนามัยสนับสนุนองค์ความรู้ 
ให้คำแนะนำ พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปา และ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  

 
 


