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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง

1. นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย

2. นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

3. นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อ านวยการส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม

1. รายนามผู้ช้ีแจง
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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แผน ผล*

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเฉพาะได้รับการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมี
การจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100 78

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
เชิงคุณภาพ : เทศบาลเมืองแสนสุขได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองท่ีเอ้ือต่อการ
มีสุขภาพดี

แห่ง 1 1

หมายเหตุ* : ผลการด าเนินงาน ณ 18 พ.ค.65

แนวทางแก้ไข

2. ผลการด าเนินงานท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ปี 2565

ในปี 2565 กรมอนามัย มีผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด าเนินงาน 1 
โครงการหลัก ดังน้ี

      1. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมืองสุขภาพดีในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มี
การด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) การขับเคล่ือนเมืองแสนสุขให้ได้มาตรฐานเมืองท่องเท่ียวท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ใน 5 
Setting ส าคัญประกอบด้วย  (1) สถานท่ีท่องเท่ียวชายหาด 2) โรงแรม 3) น้ าบริโภค  4) ตลาด ร้านอาหาร แผงลอย 5) 
ส้วมสาธารณะ)  2) พัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Environmental 
Health Accreditation: EHA)  3) เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม

ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงาน

  - จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน อย่างรวดเร็ว ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องออกมาตรฐานควบคุม
ป้องกันโรค อาทิ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม การจ ากัดเวลาปิด-เปิด และน่ังในร้านอาหาร ซ่ึงท าให้การด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องหยุดชะงักลง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ไปสู่การด าเนินงานการ เกิดความล่าช้า
และไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด

   - แปลงนโยบายมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึงความส าคัญกับปัจจัยเฉพาะทางเศรษฐกิจส่ิงแวดล้อม สังคม วัฒ
ธรรมในพ้ืนท่ีประกอบกับเป้าหมายในการด าเนินงาน มาออกแบบมาตรการการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆ ในการจัดสถานท่ีให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยรองรับผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ร่วมกับ
การด าเนินงานปกติเป็นคู่ขนาน
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3. แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีส าคัญ
และผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนงาน / เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน
ตัวช้ีวัดเป้าหมายให้บริการกรมอนามัย/ผลผลิต(โครงการ)/

ตัวช้ีวัดผลผลิต (โครงการ)
หน่วยนับ

เป้าหมาย
ปี 2566

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เป้าหมายการให้บริการ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีเฉพาะได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยส่ิงแวดล้อม
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน

ร้อยละ 100

โครงการ : โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
เชิงคุณภาพ : เทศบาลเป้าหมายได้รับการยกระดับให้เป็นเมืองท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี แห่ง 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย มีการด าเนินงาน  1 โครงการ คือ
     1. โครงการยกระดับการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพ่ือเมืองสุขภาพดีในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรองรับการขยายตัวของเมือง เสริมสร้างสุขภาพให้มีความแข็งแรง อันจะน าไปสู่สุขภาพดี 
ลดการเจ็บป่วยด้วยสาเหตุอันเน่ืองมาจากการรับสัมผัสมลพิษส่ิงแวดล้อม โดยมีแผนการด าเนินงานท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) พัฒนา
มาตรฐานการการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมสู่เมืองท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  2) ขับเคล่ือนมาตรฐานการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมสู่เมืองท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี 3) สร้างความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อม

ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะได้รับ
  - ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน
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รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

กระทรวงสาธารณสขุ

กรมอนามยั

โครงการ : โครงการยกระดบัการจดัการอนามยัสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่เขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 3,074,400 บาท

1. งบด าเนินงาน   3,074,400 บาท

1.1 คา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ   3,074,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ     393,200 บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบริการ     500,000 บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการสมัมนาและฝึกอบรม     422,500 บาท

(4) ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมรณรงค์     250,000 บาท

(5) ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ์      20,000 บาท

(6) ค่าใชจ่้ายในการตดิตามสนบัสนุนโครงการ     249,900 บาท

(7) ค่าใชจ่้ายในการจดัประชมุราชการ      74,800 บาท

(8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละการจดัการความรูเ้พือ่พฒันาเครือขา่ย

วชิาการ     404,000 บาท

(9) วสัดุหนงัสอืวารสารและต ารา     760,000 บาท

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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