
แผนปฏิบัติการแกไ้ขปัญหาและพัฒนา

งานสาธารณสขุชายแดน 

ปีงบประมาณ 2558



    พันธกิจ: 1.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ   2. สงเสริมการเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 

                               3. เสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมของทุกภาคีและภาคสวน

แผนแมบทการแกปญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

พ.ศ.2555-2559

แผนปฏบิตักิารแกป้ญัหาและพฒันางานสาธารณสขุชายแดนปีงบประมาณ 2558

ตดิตามประเมนิผลการดาํเนนิงาน ทกุ 6 เดอืน/ลงประเมนิในพืน้ที่

วิสัยทัศน: ประชากรในพื้นที่ชายแดนมีสุขภาพดีถวนหนา

นโยบายรฐับาล
ขอ้ 2.1 การบรหิารจัดการชายแดน
ขอ้ 7.4 การพัฒนาความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิในอนุภมูภิาคลุม่นํ้าโขง
ขอ้ 7.6 พัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ
โดยเฉพาะดา่นชายแดน 6 ดา่น
นโยบายรฐัมนตรี
ขอ้ 2.6  เรง่รัดพัฒนาระบบการเขา้ถงึ
บรกิารสขุภาพสําหรับประชากรชายแดน/ 
ประชากรตา่งดา้ว/ แรงงานตา่งดา้ว

นโยบายความม ัน่คงแหง่ชาต ิ
 พ.ศ. 2558-2564
ขอ้ 4 จัดระบบการบรหิารชายแดน
เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาขา้ม
พรมแดน

แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที1่1 
พ.ศ. 2555-2559 
ยทุธศาสตรท์ี ่5.5 การสรา้ง
ความรว่มมอืกบัประเทศใน
ภมูภิาคเนน้การพัฒนาเขต
เศรษฐกจิชายแดนและเมอืง
ชายแดน

แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาต ิ   
ฉบบัที ่11 พ.ศ.2555-2559
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศใหเ้ขม้แข็ง
ระดับภมูภิาคและชายแดน
ยทุธศาสตรท์ี ่4 เสรมิสรา้งระบบ
บรกิารสขุภาพใหม้มีาตรฐานทกุระดับ
เพือ่ตอบสนองตอ่ทกุกลุม่เป้าหมาย 
จัดบรกิารสขุภาพใหก้ลุม่คนชายขอบ

1.การพัฒนา
ระบบบรกิาร

สขุภาพ

2. การเขา้ถงึ
บรกิารสขุภาพ
ขัน้พืน้ฐาน

3. ความ
รว่มมอืและ
การมสีว่นรว่ม
ของทกุภาค
สว่น

4.การบรหิาร
จัดการ



สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน

สาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558
ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(12 โครงการ)

1. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (5 โครงการ)

 1.1 โครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพ

ในอาเซียน

 1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์

ฉุกเฉินชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา/การ

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

1.3 อบรมแพทย์และพยาบาลด้านเวชศาสตร์

ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 1.4 การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยในทุกกลุ่มโรค/ทุก

ระบบ

 1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถานบริการ

สาธารณสุขประเทศเพื่อนบ้าน

46,095,500

รอการจัดสรร

742,000

รอการจัดสรร

รอการจัดสรร

สบรส.

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กรมการแพทย์

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

สบรส.

สสจ.สระแก้ว

สสจ.ตราด

กรมการแพทย์

สสจ.อุบลราชธานี

สสจ.สุรินทร์

สสจ.ตาก ตราด 

และจันทบุรี



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

(บาท)

แหล่งงบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

(12 โครงการ) (ต่อ)

2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคและระบบคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ(5  โครงการ)

 2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด่านช่องทางเข้า 

ออกประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

2.2  โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคและภยัสขุภาพในพื้นที่

ชายแดนและระหว่างประเทศ

 2.3 สนับสนุนวัสดอุุปกรณ์ในการป้องกัน

ควบคุมโรคติดตอ่ทีป่้องกันได้ด้วยวัคซีน 

มาลาเรีย ไข้เลือดออก ฯลฯ

 2.4 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับการระบาด

ของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ํา และพัฒนาวิชาการ

เครือข่ายชายแดนฯ

 2.5 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สขุภาพ

นําเข้า ณ ด่านอาหารและยา จังหวัดชายแดน

17,700,000

 

 

400,000

 

 

รอการจัดสรร

 

 

รอการจัดสรร

 

 

6,000,000

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

อย.

สคร.3-7,9-12 

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

สสจ.ตาก

สสจ.มุกดาหาร

สสจ.สระแก้ว

อย.



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ  (12 โครงการ) (ต่อ)

3. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ

ระดับครอบครัวและชุมชน

(2 โครงการ)

 3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และองค์กรชุมชนในการส่งเสรมิสขุภาพ

ป้องกันโรคติดต่อในกลุ่มคนต่างด้าว 

ชนชาติพันธุ์และคนชายขอบ (2 พื้นที่)

 3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

และเยาวชนอาสาสมัครสาธารณสขุ(ยสร)   

ในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อใน

นักเรียนสามัญกินนอนชนเผ่าบ้านห้วย

ทราย เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.

ลาว ตามโครงการพระราชดําริสมเดจ็

พระเทพรัตน์ฯ

รอการจัดสรร

 

 

 

รอการจัดสรร

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

 

 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

 

 

 

สสจ.เชียงราย



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)
แหล่งงบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

2 ยุทธศาสตร์การเข้าถึงบริการ

สุขภาพ (3 โครงการ)

1. ผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่

ชายแดนใต้

2. โครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนการเคลื่อนย้ายแรงงาน 3 

อําเภอของจังหวัดมุกดาหาร กับ 4 

เมืองของลาวและจ.พระวิหารกับ 

จ.อุบลราชธานี

3. การให้บริการวัคซีนในกลุ่ม

ประชากรต่างชาติในพื้นที่

ชายแดน-เมียนมาร์

6,429,000

รอการจัดสรร

 

 

 

รอการจัดสรร

กรมการแพทย์

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

 

 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กรมการแพทย์

สสจ.มุกดาหาร

สสจ.อุบลราชธานี

 

 

สสจ.ตาก



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน (9 โครงการ)

1. การพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริม

สุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดน

ไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย

2. การพัฒนาความร่วมมือด้านเอชไอวีและ

เอดส์ในภูมิภาคอาเซียน

3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน

สาธารณสุขชายแดน

4. พัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณสุข

ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีพื้นที่ชายแดนติดกัน

(Twin city)

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และพัฒนา

ศักยภาพทีม จ.มุกดาหาร-ลาว-เวียดนาม/จ.

อุบลราชธานี-ลาว-กัมพูชา

2,785,000

500,000

1,100,000

1,000,000

รอการจัดสรร

กรมอนามัย

 

 

กรมควบคุมโรค

 

สํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร์

สํานักนโยบาย

และยุทธศาสตร์

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กรมอนามัย

 

 

กรมควบคุมโรค

 

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สสจ.มุกดาหาร

สสจ.อุบลราชธานี



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน (9 โครงการ) (ต่อ)

6. ประชุมวิชาการความตกลงการยอมรับ

คุณสมบัติรว่มของบุคคลธรรมดาสาขาบริการ

สุขภาพ สําหรับบุคลากรในเขตพื้นที่รอยต่อ

ประเทศไทย

7. โครงการพัฒนาเครือข่ายการดําเนินงาน

ด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างสํานักงาน

สาธารณสุขจ.ตากกับ รพ.เมียวดี ประเทศ

พม่า

8. โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูผู้ติดยา

เสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

9.  โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเรยีนรู้และ

เครือข่ายการบรหิารจัดการด้านระบาดวิทยา

ชายแดนไทย-พม่า เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

225,150

 

 

 

รอการจัดสรร

 

 

1,000,000

 

รอการจัดสรร

กรมสบส.

 

 

 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

 

กรมการแพทย์

 

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กรมสบส.

 

 

 

สสจ.ตาก

 

 

กรมการแพทย์

 

สสจ.ตาก



ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

(บาท)

แหล่ง

งบประมาณ

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ(7 โครงการ)

1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานแก้ปัญหา

สาธารณสุขชายแดนและแรงงานต่างด้าว

2 ประชุมแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดน ตราด-

เกาะกง

3 จัดสรรงบประมาณให้กับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชายแดน เพื่อการ

ดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน

สาธารณสุขชายแดน

4 การจัดทําข้อเสนอ Migrant in Asian 

Country ต่อที่ประชุมอาเซียน

5 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่

ชายแดน

6 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน 

และสรุปผลงาน

7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อติดต่อ

ประสานงาน ของจังหวัดคู่ขนาน

22,000

รอการจัดสรร

7,778,000

40,000

60,000

รอการจัดสรร

รอการจัดสรร

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

กระทรวงการ

ต่างประเทศ

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สสจ.ตาก

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สํานักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

สสจ.สระแก้ว

สสจ.ตราด

สสจ.มุกดาหาร

สสจ.สระแก้ว

สสจ.ตราด

รวมงบประมาณทั้งหมด 118.9  ล้านบาท



งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนา

งานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558

หมายเหตุ งบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ยังไม่รวมงบประมาณจากกระทรวงต่างประเทศ เนื่องจากรอการจัดสรร

งบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

 ปี2558
รวมทั้งหมด  118.9 ล้านบาท

- ก.สธ.   91.9 ล้านบาท

- ก.การต่างประเทศ   27.0 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การเข้าถึงบริการสุขภาพ

3  โครงการ 

6.4 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

12 โครงการ 

70.9 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การบริหารจัดการ

7 โครงการ 

7.9 ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ทุกภาคส่วน

9 โครงการ 

6.6 ล้านบาท



หน่วยงาน งบประมาณ

(ล้านบาท)

พื้นที่ดําเนินการ หมายเหตุ

สํานักบริหารการสาธารณสขุ 46.0 สสจ. 25 จังหวัด และ รพ. 55 

แห่ง

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา

7.8

2.6

31จังหวัดชายแดน

14 จังหวัดชายแดนที่ดําเนินงาน

ด่านอาหารและยา

กรมเอเชียตะวันออก 12.0 3 จังหวัด คือจันทบุรี อีก 2 

จังหวัด รอสรุปอีกครัง้

สํานักงานเพื่อการพัฒนาความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

15.0 8 จังหวัดได้แก่ ตาก สระแก้ว 

สุรินทร ์เชียงราย อุบลราชธานี 

หนองคาย ตราด และมุกดาหาร

รวมงบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรให้

จังหวัด

83.4

   งบประมาณการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

ปีงบประมาณ 2558 ที่จัดสรรให้จังหวัด



แนวทางการใช้งบประมาณจากสํานัก/กรมวิชาการของกสธ.

สบ.รส. : สนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพในอาเซียน

           (25 จว. และรพ. 55 แห่ง)

กรมควบคุมโรค : จัดสรรให้ สคร. พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและระหว่างประเทศ ตามกฎ

บัตรอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) / พัฒนาSRRT พัฒนานักระบาด

วิทยาภาคสนาม พัฒนาภาคีเครือข่าย ติดตามประเมินผล

อย. : ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้า ณ ด่านอาหารและยา

กรมอนามัย : อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว และ ไทย-มาเลเซีย



หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณ
งานสาธารณสุขชายแดน (สนย.)

1. กิจกรรม/แผนงาน/โครงการที่แก้ปัญหาหรือพัฒนางานสาธารณสุข
    ชายแดนตามสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละพื้นที่
2. กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่ไมใ่ช่งานปกติที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
    สามารถดําเนินการ
3. กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ ที่ทําใหเ้กิดความร่วมมอืระดับพื้นที่เมือง
    คู่ขนานในพื้นที่ชายแดนไทย ที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
    หากจังหวัดชายแดนใดมคีวามพร้อมทีจ่ะจัดประชุม ให้เขียนโครงการ 
    เพื่อขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างหาก 
4. การจัดสรรงบประมาณจะพิจารณา

- จังหวัดทีม่กีารรายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2557
- จังหวัดทีไ่ด้มีการจัดส่งขอ้มลูสุขภาพชายแดน (Border Health Profile)
- ไม่ซ้ําซ้อนกับงบประมาณทีจ่ัดสรรโดยกรมวิชาการ/สบ.รส./กระทรวง 

             การต่างประเทศ



   การติดตามประเมินผล

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ความก้าวหน้าผลการ

ดําเนินงาน (รายงานใน

ลักษณะบรรยาย/ตัวเลขเชิง

ปริมาณ)

งบประมาณ ปัญหาอุปสรรค

ใช้ไป 

(บาท)

แหล่ง

งบประมา

ณที่ใช้

 หมายเหตุ  ให้รายงานทุก 6 เดือน

                 งวดที่ 1  ต.ค.57-มี.ค.58 ให้รายงานภายใน 15 อเมษายน 2558

งวดที่ 2  เม.ย.58-ก.ย.58 ให้รายงานภายใน 15 ต.ค.2558

 ร่าง

แบบรายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน

งวดที่ .........  เดือน ......................                                      หน่วยงานที่รับผิดชอบ ..............................................


