สรุปแผนปฏิบตั ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย(งบดำเนินงาน)
หน่วยงาน กองแผนงาน

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

รวมงบประมาณ กองแผนงาน
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ
1 โครงการ
( 88 ) 23.5
1. โครงการบริหาร
ยกระดับการ
บริหารจัดการ จัดการค่าใช้จ่ายตาม
บริหารงานคลัง ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ สิทธิ
และ
ตามสิทธิ์
งบประมาณ
ตามหลักธรร
มาภิบาล
- ไม่สามารถระบุแผนงบประมาณ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)

เพื่อบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิของ
หน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมดำเนินงาน

1.หน่วยงานมีการ
รวมงบประมาณ
บริหารจัดการค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิอย่างมี
1.1.ค่าเช่าบ้าน
ประสิทธิภาพ /
1 (หน่วยงาน )

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

3,709,300.00
186,000.00 186,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
186,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

3,523,300.00 -

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ
2 โครงการ
ยกระดับการ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

( 87 ) 23.4
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน

ชื่อโครงการ
1. โครงการบริหาร
จัดการทรัพยากร
หน่วยงาน

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
1. เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถดำเนินการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรของ
หน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2. เพื่อ
ติดตามผลการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงาน 3. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรกองแผนงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายองค์กร 4.
เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้บุคลากรกองแผนงาน
ได้รับการฝึกอบรม/
สัมมนา เพิ่มพูนทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมดำเนินงาน

1.หน่วยงานสามารถ
รวมงบประมาณ
ดำเนินการจัดการ
ทรัพยากรของหน่วยงาน 1.1.ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขับรถยนต์และผู้ช่วยธุรการ
/
1.2.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
1 (หน่วยงาน )

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
1,043,300.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
งบประมาณ
(บาท)

126,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
5,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

5,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.4.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน

19,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.5.ค่าผ่านทางพิเศษ
1.6.เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล
1.7.ค่าน้ำดื่มบริโภค

6,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
12,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
7,500.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดำเนินงาน
1.8.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
20,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

งบประมาณ
(บาท)

1.9.ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์

190,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.10.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ของบุคลากรของหน่วยงาน

200,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.11.ค่าตอบแทน
คณะกรรมการโครงการ IT

27,300.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.12.ประชุมกองแผนงาน

74,400.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.13.ค่าฝึกอบรมบุคลากร

60,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

1.14.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร กอง
แผนงานฯ
1.15.ค่าจัดประชุมราชการ

33,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
186,525.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)

กิจกรรมดำเนินงาน
1.16.การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (OT)

3 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทัลเฝ้าระวัง
สุขภาพ และ
เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อ
สนับสนุนงาน
ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม

( 81 ) 22.1
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
กรมอนามัย
(DoH Data
Center) และ
ระบบ DoH
Dashboard

2. โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลกลางกรม
อนามัย (DoH Data
Center) และระบบ
DoH Dashboard
เพื่อสนับสนุนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

1. เพื่อพัฒนายกระดับ
กลไกการขับเคลื่อน
ระบบเฝ้าระวังงาน
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 2.
เพื่อวิเคราะห์ความ
ต้องการ กำหนด
รูปแบบรายการข้อมูล
สนับสนุนการเฝ้าระวัง
งานส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ให้สามารถนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์ใน

1.เอกสารรายงานการ
วิเคราะห์และออกแบบ
รายการข้อมูลสำหรับ
บุคลากรกรมอนามัยใช้
ในการสนับสนุนงาน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งให้บริการ
ประชาชนและภาคี
เครือข่าย /
1 (ชุด )

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
54,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

งบประมาณ
(บาท)

1.17.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

17,575.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

รวมงบประมาณ

560,000.00 1 ต.ค. 256431 ส.ค. 2565

2.1.จัดจ้างวิเคราะห์ ออกแบบ
และปรับปรุงรายการข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2.2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากลไกการเฝ้าระวัง
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม
2.3.การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นักวิทยาการข้อมูลกรม
อนามัย

480,000.00 1 ต.ค. 256431 มี.ค. 2565

20,000.00 1 พ.ย. 256430 พ.ย.
2564
3,000.00 1 ส.ค. 256531 ส.ค. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

4 โครงการ
ยกระดับการ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

( 86 ) 23.3
พัฒนากลไก
การกำกับ
ติดตาม และ
การตรวจสอบ
การดำเนินงาน
ทุกระดับ

ชื่อโครงการ

3. โครงการกำกับ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ
ของกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2565

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
การตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหา หรือการ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ได้ 4. เพื่อเตรียม
ความพร้อมและพัฒนา
ทักษะด้านการเขียน
API เพื่อเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูลดิจิทัล
1. เพื่อกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากการ
ดำเนินงานที่สำคัญของ
กรมอนามัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
ให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด ทั้ง

กิจกรรมดำเนินงาน
2.4.การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API
แบบ Web Service เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง)

1.ดำเนินการกำกับ
ติดตามให้หน่วยงานใน
สังกัดกรมอนามัย
สามารถดำเนินการได้
บรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
การกรมอนามัย
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 /
100 (ร้อยละ )

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
57,000.00 1 ม.ค. 256531 ม.ค. 2565

งบประมาณ
(บาท)

รวมงบประมาณ

200,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

3.1.จัดทำหนังสือรายงาน
ประจำปีกรมอนามัย ประจำปี
พ.ศ.2564 (1 เรื่อง)
3.2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาเครือข่ายการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
(Hybrid) (1 ครั้ง)

100,000.00 1 ต.ค. 256431 ม.ค. 2565
10,000.00 1 ธ.ค. 25641 ม.ค. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
ผลการดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข แผน
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย
รวมถึงโครงการสำคัญ
ของกรมอนามัย และ
ภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อติดตามความด้าว
หน้าปัญหาและ
อุปสรรคจากการ
ดำเนินงานขงหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคในสังกัด
กรมอนามัย รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน นาปสู่การ

กิจกรรมดำเนินงาน
3.3.คู่มือตรวจราชการและนิเทศ
งานกรมอนามัย (1 เรื่อง)
3.4.ประเมินแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ.2563-2565)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
40,000.00 1 พ.ย. 256431 ม.ค. 2565

งบประมาณ
(บาท)

50,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
ปรับปรุงแผนงานหรือ
กระบวนการทำงานที่
สอดคล้องกับบริบทของ
พื้นที่ต่อไป 3. เพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายให้มีความรู้
ความเข้าใจ แนว
ทางการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรม
อนามัย สามารถ
ดำเนินการตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 4. เพื่อใช้
เป็นข้อเสนอเชิง
นโยบายให้หน่วยงาน
นำไปทบทวนตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ เป้าหมาย
กลยุทธ์ และมาตรการ

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)

รวมถึงเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในการ
พัฒนางานของกรม
อนามัย และจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ในระยะ
ต่อไป
5 โครงการพัฒนา ( 82 ) 22.2
4. โครงการพัฒนา
1 เพื่อรักษาความมั่นคง
แพลตฟอร์ม
พัฒนาด้าน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ปลอดภัยระบบ
ดิจิทัลเฝ้าระวัง เทคโนโลยี
และการสร้างความ
สารสนเทศ กรมอนามัย
สุขภาพ และ
ดิจิทัลและการ มั่นคงปลอดภัยของ
ให้มีเสถียรภาพและ
เชื่อมโยง
สร้างความ
ระบบสารสนเทศ กรม สามารถทำงานได้อย่าง
แลกเปลี่ยน
มั่นคงปลอดภัย อนามัย เพื่อยกระดับ ต่อเนื่องและมี
ข้อมูลกับ
ของระบบ
ศักยภาพองค์กร
ประสิทธิภาพ 2 เพื่อ
หน่วยงานที่
สารสนเทศ
สนับสนุนและส่งเสริม
เกี่ยวข้องเพื่อ กรมอนามัย
ความรู้ ทักษะ ด้าน
สนับสนุนงาน เพื่อยกระดับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่ม

1.การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ กรมอนามัย
เพื่อยกระดับศักยภาพ
องค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ /
1 (โครงการ )

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

รวมงบประมาณ

700,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

4.1.การวิเคราะห์และ
ประมวลผลการประเมินความ
เสี่ยงป้องกันโควิด ในระบบ
Thai Save Thai
4.2.การประชุมส่งเสริม และ
สนับสนุนทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของ กรม
อนามัย (Digital Literacy)

498,500.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
17,100.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ
ส่งเสริมสุขภาพ ศักยภาพ
และอนามัย
องค์กร
สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 3 เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริม
ความรู้ ทักษะ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 4 เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
บุคลากรในสังกัดกรม

กิจกรรมดำเนินงาน
4.3.การประชุมความพร้อมใช้
งานข้อมูล และระบบ
สารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน
4.4.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบ
ประชุมทางไกล (Video
Conference)
4.5.การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรม
อนามัย
4.6.การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566
– 2570
4.7.การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง ควบคุมการใช้งานศูนย์
ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ
(War Room)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
6,650.00 15 ธ.ค.
2564-15 ธ.ค.
2564
19,950.00 3 ม.ค. 256531 มี.ค. 2565

งบประมาณ
(บาท)

9,300.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
30,100.00 1 พ.ย. 256430 ก.ย. 2565
13,300.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
อนามัย สามารถใช้งาน
ระบบการประชุม
ทางไกล (Video
Conference) มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะที่
จำเป็นในการใช้งาน
ระบบงานได้เป็นอย่างดี
5 เพื่อเทคโนโลยีสารสน
สนเทศและการสื่อสาร
กรมอนามัย มีความ
พร้อมใช้งานข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศใน
ภาวะฉุกเฉิน 6 เพื่อให้
บุคลากรกรมอนามัย
เรียนรู้การใช้งานระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 7
เพื่อคัดกรองระดับความ

กิจกรรมดำเนินงาน
4.8.การประชุมเรียนรู้การใช้
งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การบริหารข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
105,100.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

งบประมาณ
(บาท)

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)

เสี่ยงของประชาชนด้าน
สุขภาพและให้
คำแนะนำในการปฏิบัติ
ตามมาตรการความ
สะอาดปลอดภัยป้องกัน
โควิด 8 เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
6 โครงการพัฒนา ( 82 ) 22.2
5. โครงการจ้างเหมา เพื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
แพลตฟอร์ม
พัฒนาด้าน
บริการเจ้าหน้าที่ เพื่อ ระบบดิจิทัลเพื่อสุขภาพ
ดิจิทัลเฝ้าระวัง เทคโนโลยี
ขับเคลื่อนระบบ
ภายใต้สถานการณ์การ
สุขภาพ และ
ดิจิทัลและการ ส่งเสริมสุขภาพและ ระบาดของโรคติดเชื่อ
เชื่อมโยง
สร้างความ
ระบบอนามัย
ไวรัสโคโรนา 2019
แลกเปลี่ยน
มั่นคงปลอดภัย สิ่งแวดล้อมเพื่อ
(COVID-19) ทำให้การ
ข้อมูลกับ
ของระบบ
ประชาชนสุขภาพดี
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
หน่วยงานที่
สารสนเทศ
ดิจิทัล มีบทบาทมากขึ้น
เกี่ยวข้องเพื่อ กรมอนามัย
ในการปฏิบัติงานใน
สนับสนุนงาน เพื่อยกระดับ
ปัจจุบัน จึงต้องมี
ส่งเสริมสุขภาพ
เจ้าหน้าที่ด้าน

1.มีระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ที่มี
ประสิทธิภาพ สร้าง
ความรอบรู้และสร้าง
ความเข้าใจเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพดี /
1 (โครงการ )

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

รวมงบประมาณ

720,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

5.1.จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบดิจิทัล เพื่อสุขภาพ

720,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ
และอนามัย
สิ่งแวดล้อม

7 โครงการพัฒนา
และขับเคลื่อน
กรมอนามัย
องค์กรคุณภาพ
คู่คุณธรรม
โครงการ
ยกระดับการ

ศักยภาพ
องค์กร

( 87 ) 23.4
ขับเคลื่อนและ
บริหารจัดการ
หน่วยงาน( 93
) 26.2 พัฒนา
และขับเคลื่อน
นโยบาย

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)

เทคโนโลยีด้านดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูล
และสารสนเทศต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงจาก
การติดเชื้อโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID19) และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรม
อนามัย ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค
6. โครงการขับเคลื่อน 1. เพื่อจัดทำแผน
แผนยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาระบบส่งเสริม ระบบส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพและอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 25662570 2. เพื่อขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์การ

1.หน่วยงานสังกัดกรม
อนามัยขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และ
โครงการสำคัญของกรม
อนามัยให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายที่กำหนดไว้

กิจกรรมดำเนินงาน

รวมงบประมาณ
6.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการ
เครือข่าย การขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

250,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
12,800.00 1 พ.ย. 256430 พ.ย.
2564

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

8 โครงการ
ยกระดับการ
บริหารงานคลัง
และ
งบประมาณ

ชื่อโครงการ

ยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติ
ราชการสู่การ
ปฏิบัติ

( 84 ) 23.1
การจัดทำแผน
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจำปี

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
พัฒนาระบบส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2566-2570 ให้
บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าหมายที่กำหนด
ไว้

7. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2566

เพื่อให้การจัดทำ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 กรมอนามัย
เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตาม

และการพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง /
37 (หน่วยงาน )

1.เอกสารคำขอ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 /
1 (เรื่อง )
2.เอกสารคำขอและ

กิจกรรมดำเนินงาน
6.2.ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟัง
ความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ 5
ปี พ.ศ. 2566-2570
6.3.การจัดทำเล่มแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2566-2570
6.4.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้าน EOC กรม
อนามัย
รวมงบประมาณ
7.1.ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร เอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 -

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน
7,200.00 3 ม.ค. 256531 ม.ค. 2565

งบประมาณ
(บาท)

50,000.00 1 มี.ค. 256531 มี.ค. 2565

180,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
50,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565
50,000.00 1 ต.ค. 256430 ก.ย. 2565

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ
ตามหลักธรร
มาภิบาล

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
ยุทธศาสตร์และ
นโยบายทุกระดับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมตามกรอบ
ระยะเวลา

เอกสารชี้แจง งบกลาง
ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
แก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
/
1 (เรื่อง )
3.เอกสารคำขอและ
เอกสารชี้แจง งบเงินกู้
โครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา

กิจกรรมดำเนินงาน
เอกสารประกอบการชี้แจง งบ
กลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 - เอกสารประกอบการ
ชี้แจง งบเงินกู้ โครงการที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ภายใต้พระราช
กำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

แผนจัดสรร/
ที่
กิจกรรมสำคัญ
โครงการสำคัญ

ชื่อโครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์โครงการ
(ชื่อจำนวน/หน่วยนับ)
เศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 /
1 (เรื่อง )
4.เอกสารชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 /
17 (เรื่อง )

กิจกรรมดำเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
การ
ดำเนินงาน

