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คํานํา 

 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ นับว่า
เป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลางคือกรมวิชาการและส่วนภูมิภาคได้แก่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน 31 จังหวัด สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะนําไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขชายแดนและการ
กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน  เพื่อให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะฝ่ายเลขานุการผู้รับผิดชอบงาน
สาธารณสุขชายแดน ได้จัดทําแผนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน
อันได้แก่กรมที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงสาธารณสุข และจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุขอัน
ได้แก่ กรมเอเชียตะวันออกและสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหางานสาธารณสุขชายแดน ประมาณ 27 ล้าน
บาท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและ ขอขอบคุณทุก
หน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
ปีงบประมาณ 2558 จนสําเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังอย่างยิ่งว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
ชายแดนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าต่อไป 

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

                                                                                              กระทรวงสาธารณสุข 



 

สารบญั 

  
 หน้า 
คํานํา  
ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกับแผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 

1 

สรุปภาพรวมแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558 
จําแนกตามยุทธศาสตร์  

2 

งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน  
ปีงบประมาณ 2558 

3 

งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดใช้ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน 
ปีงบประมาณ 2558 

5 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558 
จําแนกตามยุทธศาสตร์ 

8 

การติดตามประเมินผล 29 
ภาคผนวก 31 

ผนวก 1  แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองบริการสุขภาพอาเซียน 
ของสํานักบริหารการสาธารณสุข ที่ให ้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด /โรงพยาบาล 
ดําเนินการ 

32 

ผนวก 2 แนวทางการดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพในพื้นที่ชายแดนของกรมควบคุมโรคที่ให้ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรค. ดําเนินการ 

34 

ผนวก 3 แนวทางการดําเนินงานโครงการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้าของ 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทีใ่หส้ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ดําเนินการ 

35 

ผนวก 4 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่
ชายแดนไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย ที่ใหศู้นย์อนามัยดําเนินการ 

36 
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ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายกบัแผนแม่บทการแกป้ญัหาและพฒันางานสาธารณสุขชายแดน 
และการขบัเคลื่อนแผนสู่การปฏบิตั ิ
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สรปุภาพรวมแผนปฏบิตักิารแก้ไขปญัหาและพฒันางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558 
 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ดําเนินการภายใต้แผนแม่บทการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 นี้มีทั้งหมด 54 โครงการ                  
ใช้งบประมาณ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 130,692,472 ล้านบาท ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1โครงการและงบประมาณของแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2558 
 
ลําดบัที ่ ยุทธศาสตร ์ จํานวน

(โครงการ) 
งบประมาณ (บาท) 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
1. พัฒนาสถานบริการสุขภาพ 
2. พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร 
3. พัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบ

เฝ้าระวังป้องกันโรค 
4. พัฒนาและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
5. พัฒนาระบบการสร้างเสริมสขุภาพระดับ

ครอบครัวและชุมชน 

25 
8 
2 
8 
 

3 
 

4 

107,704,662 
64,793,360 

850,000 
32,906,722 

 
6,195,900 

 
2,958,680 

2 ยุทธศาสตร์การเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 8 8,750,100 
3 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 
12 11,568,310 

4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 9 2,669,400 
 รวม 4 ยุทธศาสตร ์ 54 130,692,472 
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งบประมาณทีใ่ช้ในการดําเนนิงานแก้ไขปญัหาและพฒันางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558 

 งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 
2558 รวมทั้งหมด 130,692,472 ล้านบาท จําแนกเป็นงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 
103,044,162 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78.8 และงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ 
27,648,310 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.2 

ภาพท่ี 1 งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 
2558 ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 สัดสว่น (ร้อยละ) ของโครงการและงบประมาณจําแนกตามยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
และพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนปีงบประมาณ 2558  
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การพัฒนาระบบ
บรกิารสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเข้าถึงบริการ
สุขภาพข้ันพืน้ฐาน

ยุทธศาสตร์ที3่
ความร่วมมือและ

การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ที่4 
การบริหารจัดการ

โครงการ
งบประมาณ

107.7 ล้านบาท

25 โครงการ

8.7 ล้านบาท
8 โครงการ

11.5 ล้าน

12 
9 โครงการ

2.6 ลา้นบาท

 

            จากการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 
2558 พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มีการจัดทําเป็นโครงการรองรับมากที่สุด (25 
โครงการ ใช้งบประมาณดําเนินการ 107.7 ล้านบาท รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีการจัดทําเป็นโครงการรองรับ ร้อยละ 22.2 (12 โครงการใช้งบประมาณดําเนินการ 
11.5 ล้านบาท) ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญสูง กลับมีโครงการ
รองรับเพียง ร้อยละ 14.8 (8 โครงการ ใช้งบประมาณดําเนินการ 8.7 ล้านบาท)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
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งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนปีงบประมาณ 2558 

 สําหรับงบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัด ใช้ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดน ปีงบประมาณ 2558 มีทั้งสิ้น 35,148,310 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณจาก 3 แหล่ง ได้แก่ 
สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจํานวน 14,648,310 ล้านบาท กรมเอเชียตะวันออก 
จํานวน 13,000,000 ล้านบาท และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 7,500,000               
ล้านบาท โดยจัดสรรให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 25 จังหวัดชายแดน คิดเป็นร้อยละ 80.6 ของจังหวัด
ชายแดนทั้งหมด (31 จังหวัด) 

 อนึ่งงบประมาณจากกรมเอเชียตะวันออกจัดสรรให้จังหวัดรวม 13 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพสถานบริการสาธารณสุขประเทศ เพื่อนบ้าน เท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรให้ 4 จังหวัด ได้แก่ สสจ.ตาก 
สสจ.ตราด สสจ.สระแก้ว และสสจ.กาญจนบุรี (อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ อีกครั้ง) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 งบประมาณที่จัดสรรให้จังหวัดใช้ในการดําเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน               
ปีงบประมาณ 2558 

จังหวัด 

แห่งงบประมาณที่จัดสรร 

งบจากสํานักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศ 
(บาท) 

งบจากกรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวง

การต่างประเทศ 
(บาท) 

งบจากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

รวมทั้งหมด 
(บาท) 

จังหวดัชายแดน-พม่า     

สสจ.ตาก 2,422,500 1,800,000 200,000 4,422,500 

สสจ.เชียงราย 2,096,400 - 420,000 2,546,400 

สสจ.เชียงใหม ่ - - 370,000 370,000 

สสจ.แม่ฮ่องสอน - - 1,080,000 1,080,000 

สสจ.กาญจนบรุี - รอการพิจารณา 200,000 200,000 

สสจ.ราชบุรี - - 270,000 270,000 

สสจ.เพชรบุรี - - 160,000 160,000 

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ - - 120,000 120,000 

สสจ.ระนอง - - 370,000 370,000 
จังหวดัชายแดน 
ไทย-ลาว 

    

สสจ.อุบลราชธานี 1,262,520 - 500,000 1,762,520 

สสจ.หนองคาย 2,227,650 - 200,000 2,427,650 

สสจ.มุกดาหาร 1,718,140 - 320,000 2,038,140 

สสจ.บึงกาฬ - - 600,000 600,000 

สสจ.นครพนม - - 160,000 160,000 

สสจ.เลย - - 300,000 300,000 

สสจ.พะเยา - - 120,000 120,000 

สสจ.อุตรดิตถ์ - - 300,000 300,000 
จังหวดัชายแดน 
ไทย-กัมพูชา 

    

สสจ.ตราด 2,320,800 3,200,000 400,000 5,920,800 
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จังหวัด 

แห่งงบประมาณที่จัดสรร 

งบจากสํานักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนา

ระหว่างประเทศ 
(บาท) 

งบจากกรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวง

การต่างประเทศ 
(บาท) 

งบจากสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

(บาท) 

รวมทั้งหมด 
(บาท) 

สสจ.สระแก้ว 2,600,300 3,000,000 100,000 5,700,300 

สสจ.จันทบุร ี - - 280,000 280,000 

สสจ.บุรีรัมย์ - - 80,000 80,000 

สสจ.สุรินทร ์ - - 110,000 110,000 
จังหวดัชายแดน 
ไทย-มาเลเซีย 

    

สสจ.สงขลา - - 150,000 150,000 

สสจ.สตูล - - 200,000 200,000 

สสจ.ยะลา - - 260,000 260,000 

สสจ.นราธิวาส - - 200,000 200,000 

รวมจังหวดัทีข่องบ
และจดัสรรให ้

14,648,310 13,000,000 7,500,000 35,148,310 

 
หมายเหตุ  1. งบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรียังไม่รวมงบประมาณจากกรม
  เอเชียตะวันออก 
  2. ยังไม่รวมงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่จัดสรรให้สํานักงาน
  สาธารณสุข จังหวัด 14 จังหวัด ดําเนินงานด่านอาหารและยาชายแดนจํานวน 2.656 ล้านบาท 
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

I การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
1 พัฒนาสถานบริการสุขภาพ

1.1 โครงการสนับสนุนการเป็นเมือง
บริการสุขภาพในอาเซียน
   - จัดสรรงบประมาณให้
โรงพยาบาลตามแนวตะเข็บชายแดน
ดําเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

-จํานวนโรงพยาบาลที่ได้รับ
พัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์ที่
กําหนด
 - จํานวนศนูย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคมอาเซียน
ด้านสาธารณสุข

55 แห่ง

25 แห่ง

      46,095,500 สํานักบริหารการ
สาธารณสุข

ต.ค.57-ก.ย.58 -ติดตามประเมินผลราย
ไตรมาสตามเกณฑ์ที่
กําหนด 
- ลงพื้นที่ 5 จังหวัด/5 
ครั้ง

สํานักบริหารการ
สาธารณสุข

รอบแรกโอนเงิน 23,950,000 บาท 
ไปแล้วให้กับ สสจ. 25 จังหวัด และ 
รพ. 55 แห่ง ดังนี้- สสจ. แห่งละ 
300,000 บาท
- รพศ./รพท. แห่งละ 550,000 บาท
- รพศ. A 2 แห่ง และ รพท. (S, 
m1-m2) แห่งละ 400,000 บาท
- รพช. (F1-F2) แห่งละ 200,000 
บาท
โดยโอนเงินไปที่ สสจ. โดยตรง 
ยกเว้น รพศ./รพท. ที่โอนไปให้ รพ. 
โดยตรงและให้ดําเนินการตาม
แนวทางในผนวก 1

1.2 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉิน
ชายแดน/ ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

 - เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
จํานวน 52 คน และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
จ. หนองคายและ 
สปป.ลาว

          619,940 สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.สระแก้ว และ 
สสจ. หนองคาย

สระแก้ว = 429,940 บาท และ
หนองคาย 190,000 บาท

แผนปฏิบัติการการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

1.3  โครงการประสานความร่วมมือ
ทางวิชาการแพทย์และพยาบาลด้าน
เวชศาสตร์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

ร้อยละ 50 ของแพทย์เวช
ศาสตร์ฉุกเฉินและพยาบาลใน
โรงพยาบาลพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการ
กู้ชีพขั้นสูงของไทย เพื่อทํา
หน้าที่เป็นครูในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

50 คน 742,000 กรมการแพทย์ มี.ค. 58 แบบรายงานกรมการ
แพทย์ ทุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ กรมดําเนินการเองไม่ได้โอนเงินให้
จังหวัด

1.4  การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยใน
ทุกกลุ่มโรคและทุกระบบ
    - จังหวัดอุบลราชธานี-แขวงจําปา
สัก สปป. ลาว
    - จังหวัดอุบลราชธานี-จ. พระวิหาร
 กัมพูชา

จํานวนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
พัฒนา/ผู้ป่วยได้รับการดูแล
ส่งต่ออย่างมีคุณภาพ ร้อยละ
 80

เจ้าหน้าที่ สปป. ลาว 
และกัมพูชา 25 ตน

 685,920
(สนย.=150,000
 บาท สพร.=
535,920 บาท)

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.อุบลราชธานี
สสจ. สตูล

สตูล 150,000 บาท
อุบลราชธานี 535,920 บาท

  - จ. สตูล - รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย  - ผู้ป่วยใน จ. สตูล-
รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย

   สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย.ทุก
6 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในสถาน
บริการสาธารณสุขในประเทศเพื่อน
บ้าน สร้างสุขศาลา พัฒนาและ
ซ่อมแซมสถานีอนามัยและโรงพยาบาล

สถานบริการได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

 - สุขศาลาบ้านดอยโตง
 พม่า
 - สอ.อันดองดึ๊ก   
เกาะกง
 - สอ.เนียงก๊อด เกาะกง
 - รพ.มาลัย กัมพูชา
 - รพ.พญาตองซู พม่า

      13,000,000 กรมเอเชีย
ตะวันออก 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 สสจ. ตาก
สสจ. ตราด
สสจ. สระแก้วและ
สสจ. กาญจนบุรี
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

1.6  จ้างผู้ประสานงานในการดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล

จํานวนผู้ประสานงานที่จ้าง
ในการดูแลผู้ป่วย

จ. สระแก้ว 9 คน
จ. ตราด 7 คน

       2,400,000 สพร. กระทรวง
การต่างประเทศ

ธ.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ. สระแก้ว และ 
สสจ. ตราด

สระแก้ว = 1,350,000 บาท และ 
ตราด 1,050,000 บาท

1.7 อบรมฟื้นฟูพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน/ผดุงครรภ์โบราณ เพื่อ
ให้บริการสุขภาพในถิ่นทุรกันดาร

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนา 375 คน        1,100,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
6 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ. แม่ฮ่องสอนและ
สสจ. ราชบุรี

แม่ฮ่องสอน = 1,080,000 
ราชบุรี = 20,000

1.8  พัฒนาเครือข่ายโครงการสุขภาพ
หนึ่งเดียวสู่พื้นที่ชายแดน

ร้อยละของอําเภอชายแดนที่
ดําเนินกิจกรรมเครือข่าย
สุขภาพหนึ่งเดียว

10 อําเภอชายแดน           150,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
6 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ. อุบลราชธานี

2 พัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตร
2.1  จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดน
 และพัฒนาช่องทางการรับฟังเสียง
สะท้อนด้านการบริการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าว

มีสื่อเพื่อการสื่อสารระหว่าง
ผู้รับและผู้ให้บริการ

 -  สื่อภาษาพม่าและ
ภาษากัมพูชา สําหรับ
ผู้รับบริการชาวต่างด้าว
 - สื่อสําหรับ
ผู้ประกอบการรถ
รับจ้างและประชาชน
ในพื้นที่ชายแดน จ. 
พะเยา

          330,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
6 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ. กาญจนบุรี
สสจ.สระแก้วและ
สสจ.พะเยา

กาญจนบุรี = 200,000 บาท 
และสระแก้ว = 100,000 บาท 
พะเยา = 30,000 บาท

2.2  พัฒนาศักยภาพ/เตรียมความ
พร้อมสถานบริการสาธารณสุข
ชายแดนเพื่อให้บริการแบบเป็นมิตร

ร้อยละของโรงพยาบาล
ชายแดนที่ให้บริการแบบเป็น
มิตร

 - รพ. ในเขตชายแดน 
จ. ประจวบคีรีชันธ์
 - รพ. 24 แห่ง ใน จ. 
อุตรดิตถ์
 - รพ. 5 แห่ง ใน จ. 
ระนอง

          520,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
6 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ. ประจวบคีรีขันธ์ 
สสจ. อุตรดิตถ์และ 
สสจ. ระนอง

ประจวบคีรีขันธ์ = 100,000 บาท
อุตรดิตภ์ = 120,000 บาท
และระนอง = 300,000 บาท



11

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

3 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค
3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะด่าน
ช่องทางเข้าออกประเทศเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 - ร้อยละ 70 ของช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ
ที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์
การประเมินที่กําหนด

ด่าน  67 แห่ง 17,700,000
(ส่วนกลาง 8.54 
ล้าน สคร. 9.16 
ล้าน)

กรมควบคุมโรค ต.ค.57-ก.ย.58 ประเมินตามเกณฑ์ที่
กรม คร. กําหนดปีละ 1
 ครั้ง และตามคู่มือ

สํานักโรคติดต่อทั่วไป 
สคร. 3-7, 9-12 กรม
ควบคุมโรค

กรม คร. จัดสรรให้ สคร. เพื่อนําไป
จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาช่อง
ทางเข้าออกฯ

     3.1.1 พัฒนาสมรรถนะด่านตาม
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

-จํานวนช่องทางเข้าออก
ได้รับการพัฒนาตามแนวทาง
ของกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศ

ด่าน 67 แห่ง การประเมินของสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป กรม
ควบคุมโรค

     3.1.2  พัฒนาคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ

-จํานวนคู่มือ/แนวทางการ
ปฏิบัติงาน/มาตรฐาน
ปฏิบตัิงาน

3  เรื่อง

     3.1.3 สนับสนุนการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

 - จํานวนด่านควบคุมโรค
ได้รับการสนับสนุนวัสดุ/
อุปกรณ์และเอกสารวิชาการ
ในการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อระหว่างประเทศ

ด่าน  67 แห่ง

     3.1.4  ติดตาม กํากับ และ
ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ

 - รายงานการติดตามและ
ประเมินผล

1 เรื่อง / 67 แห่ง
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม
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หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

3.2  พัฒนาสมรรถนะด่าน/ศักยภาพ
บุคลากรประจําด่าน (จังหวัด
ดําเนินการเอง)

 - ด่านที่จังหวัด
อุบลราชธานี
 - เจ้าหน้าที่ประจํา
ด่านที่ จ. หนองคาย
 - ด่านมุกดาหาร

173,250
(สนย.=50,000
สพร.= 123,250)

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย.ทุก 
6 เดือน และติดตามใน
พื้นที่ 
แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.อุบลราชธานี
สสจ.หนองคาย
สสจ.มุกดาหาร

สนย.จัดสรรให้
อุบลราชธานี = 50,000 บาท
สพร.จัดสรรให้หนองคาย= 58,250 
บาท และ
มุกดาหาร  65,000 บาท

3.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
สุขภาพในพื้นที่ชายแดนและระหว่าง
ประเทศ

 -ร้อยละ 70 ของจังหวัด
ชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กําหนด

31 จังหวัดชายแดน  5,549,352  
(ส่วนกลาง 0.4 
ล้านบาท สคร. 
5.1 ล้านบาท)

กรมควบคุมโรค ต.ค.-ก.ย. 58 แบบประเมินที่กรม
ควบคุมโรคกําหนดใน
ไตรมาส 4

สํานักงานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
กรมควบคุมโรค

     3.3.1 ประชมุชี้แจงเพื่อถ่ายทอด
นโยบายแผนงานและแนวทางการ
ดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน

-จํานวนครั้งที่มีการประชุม
และจํานวนผู้เข้าประชุม

1 ครั้ง /20 คน ใน 9 
สคร.

กรมควบคุมโรค แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

สํานักงานความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
กรมควบคุมโรค

     3.3.2 พัฒนาและจัดทําคู่มือแนว
ทางการดําเนินงานและการติดตาม
ประเมินผลการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและ
การตรวจวินิจฉัยโรค/พัฒนาศักยภาพ
ทางห้องปฏิบัติการพื้นที่ชายแดน

-แนวทางการดําเนินงานและ
การติดตามประเมินผลฯ

1 ฉบับ กรมควบคุมโรค แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

สํานักงานความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 
กรมควบคุมโรค

     3.3.3 ประชุมพัฒนาเครือข่าย
เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและ
ระหว่างประเทศ

-จํานวนครั้งที่มีการประชุม
เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเฝ้า
ระวัง

9 ครั้ง กรมควบคุมโรค แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

สคร. 3-7, 9-12 กรม
ควบคุมโรค

จัดสรรให้ สคร. 3-7, 9-12 
ดําเนินการตามผนวก 3
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

     3.3.4 พัฒนาจังหวัดต้นแบบ
มาตรฐานการดําเนินงานตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ

-จํานวนจังหวัดต้นแบบ
มาตรฐานการดําเนินงานตาม
กฎอนามัยระหว่างประเทศ

เน้นการพัฒนาอย่าง
เข้มข้น 5 จังหวัด ได้แก่
 ตาก น่าน สระแก้ว 
หนองคายและระนอง

6,018,160 
(ส่งให้ สคร. 
ทั้งหมด)

กรมควบคุมโรค แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

สํานักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค

จัดสรรให้ สคร. 3, 6, 9, 10 และ 11
 ดําเนินการ

     3.3.5 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
พื้นที่ชายแดนตามกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศภายใต้กรอบการพัฒนา 12 
เป้าหมาย และสนับสนุนภาคีเครือข่าย
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ

 - จํานวนจังหวัดที่มีการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
พื้นที่ชายแดน

31 จังหวัด / 9 สคร. กรมควบคุมโรค
และงบปะมาณ
จังหวัดเป้าหมาย

ต.ค.57-ก.ย.58 แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

สคร. 3-7, 9-12 กรม
ควบคุมโรค

จัดสรรให้ สคร. 5-7, 9-12 
ดําเนินการตามผนวก 2

     3.3.6 ติดตามประเมินผล รายงานการติดตามประเมินผล 4 ฉบับ ได้แก่ ไทย-พม่า
, ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา
,ไทย-มาเลเซีย

กรมควบคุมโรค ม.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส

กรมควบคุมโรค

3.4  การควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย
ในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา (ตาก-
เมียวดี)

อัตราการลดการระบาดโรค
มาลาเรีย

ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ 
(ตาก-เมียวดี)

755,000 สบร. กระทรวง
การต่างประเทศ

เม.ย.-58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.ตาก

3.5  ซ้อมแผนและเตรียมความพร้อม
รับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขกรณีเกิดการระบาดของ
โรค ทั้งในและระหว่างประเทศ

 - จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การซ้อม
 - แผนเตรียมความพร้อมรับ
การระบาดของโรคฯ
 - ร้อยละอําเภอที่มีทีม SRRT
 คุณภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไทยและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขประเทศ
เพื่อนบ้าน ลาว, 
กัมพูชา, เวียดนาม

1,428,160
(สนย.= 710,000
บาท สพร.= 
718,160 บาท)

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
และ สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่ และแบบ
รายงานกระทรวงการ
ต่างประเทศ

สสจ. บึงกาฬ
สสจ. ยะลา
สสจ. สตูล
สสจ. หนองคาย
สสจ. สระแก้ว
สสจ. มุกดาหาร

สนย. จัดสรรให้  
บึงกาฬ= 400,000 บาท
ยะลา = 60,000 บาท
หนองคาย= 200,000 บาท
สตูล = 50,000 บาท
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

สพร. จัดสรรให้
หนองคาย= 168,800 บาท
สระแก้ว = 197,760 บาท
และมุกดาหาร = 351,600 บาท

อนึ่งหนองคายได้งบ 2 ก้อนจาก 
สนย.ในเรื่องการซ้อมแผนอุบัติเหตุ
และสารเคมี และ สพร. ในเรื่องการ
ซ้อมแผนกรณีเกิดโรคระบาด

3.6 พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและการส่งต่อผู้ป่วยใน
เมืองคู่ขนานของไทย-ลาวและ 
ไทย-กัมพูชา

จํานวนผู้เข้าอบรมที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไทย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขลาว  และ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กัมพูชา

 1,082,800
(สนย.= 480,000
 บาท สพร. = 
602,800 บาท)

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์.
สพร.
กระทรวงการต่า
ประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่ และแบบ
รายงานกระทรวงการ
ต่างประเทศ

สสจ. เลย
สสจ. จันทบุรี
สสจ. บุรีรัมย์
สสจ. พะเยา
สสจ. หนองคาย
สสจ. ตราด
สสจ. มุกดาหาร

สนย. จัดสรรให้
เลย= 300,000 บาท
จันทบุรี = 80,000 บาท
บุรีรัมย์ = 80,000 บาท
และพะเยา= 20,000 บาท
สพร. จัดสรรให้
หนองคาย= 358,500 บาท
ตราด = 43,800 บาท
และมุกดาหาร = 200,500 บาท

3.7 พัฒนาและติดตามกรอบความ
ร่วมมือการควบคุมโรคชายแดน
ระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแขวงบอลิ
คําไซ ลาว

มีกรอบความร่วมมือชายแดน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไทยและลาว 80 คน

          100,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ. บึงกาฬ

3.8 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการ
ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรค
อุบัติใหม่/โรคติดต่อได้ด้วยวัคซีน

จํานวนกิจกรรมการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์

          100,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 59 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ. ยะลา



15

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

4 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
4.1  การตรวจสอบเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้า ณ ด่าน
อาหารและยา จังหวัดชายแดน

6,000,000 สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

ต.ค.57-ก.ย.58 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานทุกเดือน

สํานักด่านอาหารและ
ยา  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

โอนงบประมาณให้ สสจ. ที่
ดําเนินงานด่านอาหารและยา
ชายแดน 14 จังหวัด รวม 2,656,200 
บาท ให้ดําเนินการตามผนวก 3

 - จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นําเข้า ณ ด่านอาหารและยา
ชายแดน ได้รับการตรวจสอบ
เอกสารและการอนุญาต และ
ฉลาก

40,000 รายการ สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

 - จํานวนผู้เดินทางที่นํา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาใน
ประเทศ ได้รับการตรวจสอบ
 ณ ด่านอาหารและยา
ชายแดน

100,000 ราย สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

 - จํานวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
นําเข้า ณ ด่านอาหารและยา
ชายแดน ได้รับการตรวจสอบ
คุณภาพ

7,000 รายการ สํานักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา

4.2 โครงการอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอดภัยตามแนวชายแดน
ระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์

จํานวนร้านอาหารที่ได้
มาตรฐาน

ร้านอาหารในช่องทาง
ด่านพรมแดน

            93,700 สพร. 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ธ.ค. 57 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ. หนองคาย
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

4.3  โครงการพัฒนาแนวทางการ
ยกระดับความปลอดภัยในการนําเข้า
และส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

แนวทางการยกระดับความ
ปลอดภัยฯ

          102,200 สพร. 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ม.ค. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ. หนองคาย

5 พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพ
ระดับครอบครัวและชุมชน

 5.1  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและองค์กรชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคติดต่อใน
กลุ่มคนต่างด้าว ชนชาติพันธุ์และชน
ชายขอบ

 

       - เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สามเหลี่ยมคํา (King Roman) เมือง
ต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กับ 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

       - เมืองคู่ขนาน เขตพื้นที่
ชายแดนไทย-สหภาพเมียนมาร์ (เมือง
สาด เมียนมาร์ กับ อ. แม่ฟ้าหลวง 
และแม่สาย จังหวัดเชียงราย)
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

    5.1.1 การประชุมพัฒนาความ
ร่วมมือทางด้านสาธารณสุข ให้กับ
คณะกรรมการสาธารณสุขชายแดน 
ในการชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
โครงการและสร้างความร่วมมือกัน
ด้านเครือข่ายงานสาธารณสุข

จํานวนครั้งที่มีการประชุม
คณะกรรรมการ

2 ครั้ง / 80 คน
 - คณะกรรมการ
สาธารณสุขชายแดน 
ไทย-ลาว จํานวน 45 
คน
 - คณะกรรมการ
สาธารณสุขชายแดน
ไทย-พม่า 35 คน

225,200 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

     5.1.2 การจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่บุคลากร
สาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆและ
องค์กรชุมชนในเรื่องการสร้าง
อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพชุมชน 
และการจัดเก็บฐานข้อมูลชุมชน และ
การจัดทําข้อมูลชุมชน

จํานนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ไทย- สปป.ลาว 50 คน
ไทย-เมียนมาร์ 30 คน

440,600 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

 สสจ.เชียงราย

     5.1.3 จัดอบรมให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต) 
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สามเหลี่ยมคํา (King Roman )/
อําเภอแม่ฟ้าหลวงและแม่สาย/อสต.
อําเภออรัญประเทศ/อสม. เกาะกง / 
อสต. อําเภอคลองใหญ่ / อสต. 
เกาะกรูด

จํานนอาสาสมัครสาธารณสุข
แรงงานต่างด้าว (อสต.) ที่
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

อสต. ได้แก่
 สปป.ลาว 30 คน
 เมียนมาร์ 50 คน
 กัมพูชา  520 คน
 เกาะกง 52 คน

1,189,080
(สพร.= 
1,039,080 บาท
 สนย.= 150,000
 บาท)

สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ. เชียงราย
สสจ. สระแก้ว
สสจ. ตราด

เชียงราย = 526,800 บาท
สระแก้ว = 104,680 บาท
ตราด = 557,600 บาท
(ตราด, สนย. จัดสรรให้ 150,000 
บาท และ สพร.จัดสรรให้ 407,600)

     5.1.4 การจัดประชุมนิเทศติดตาม
การดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงาน
ต่างด้าว

จํานวนครั้งที่มีการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานของ 
อสต.

 ไทย-สปป. ลาว 2 ครั้ง
 ไทย-เมียนมาร์ 2 ครั้ง

149,800 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย



18

ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

     5.1.5 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนต่างด้าว เขต
เศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคํา(King 
Roman) (งานสุขภิบาลสิ่งแวดล้อม 
อนามัยแม่และเด็ก โรคติดต่อ ฯลฯ )/
อ.แม่ฟ้าหลวงและแม่สาย

จํานวนครั้งที่มีการจัด
กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
สุขภาพ

 ไทย-สปป. ลาว 2 ครั้ง
 ไทย-เมียนมาร์ 4 ครั้ง

172,800 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

     5.1.6  จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจํา
โครงการ

1 คน 120,000 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

  5.2  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูและเยาวชนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ยสร.) ในการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคติดต่อในนักเรียน
โรงเรียนสามัญกินนอน ชนเผ่าบ้าน
ห้วยทราย เมืองห้วยทราย แขวงบ่อ
แก้ว สปป. ลาว ตามโครงการ
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

    5.2.1 การประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูและเยาวชนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ยสร.) ในการส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคติดต่อในนักเรียน
โรงเรียนชนเผ่า เมืองห้วยทราย

จํานวนครั้งที่มีการประชุม  30 คน 34,600 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

     5.2.2 การจัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลาว
และครูให้เป็นวิทยากร ในเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพและสุขวิทยาส่วน
บุคคลในกลุ่มโรงเรียนชนเผ่า เมือง
ห้วยทราย

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ 40 คน
ครู 30 คน

181,600 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

     5.2.3 จัดอบรมให้กับเยาวชน
อาสาสมัครสาธารณสุข (ยสร.) ใน
โรงเรียนชนเผ่า เมืองห้วยทราย

จํานวน ยสร. ที่ได้รับการ
อบรม

 30 คน 164,500 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

    5.2.4 จัดประชุมนิเทศติดตามใน
การประเมินตนเองตามแนวทางการ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนสามัญกินนอน ชนเผ่าบ้าน
ห้วยทราย

จํานวนครั้งที่มีการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงาน 

โรงเรียนสามัญกินนอน
ชนเผ่าบ้านห้วยทราย 
เมืองห้วยทราย แขวง
บ่อแก้ว สปป ลาว

20,500 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

    5.2.5 จัดประชุมนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของครู เยาวชนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (ยสร.)

จํานวนครั้งที่มีการนิเทศ
ติดตามการดําเนินงาน 

โรงเรียนสามัญกินนอน
ชนเผ่าบ้านห้วยทราย 
เมืองห้วยทราย แขวง
บ่อแก้ว สปป ลาว

60,000 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.เชียงราย

5.3  พัฒนาสื่อด้านการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคให้กับแรงงาน
ต่างด้าวในหน่วยบริการ

มีสื่อความรู้สําหรับเผยแพร่
แก่แรงงานต่างด้าว

รพ.  8 แห่ง
รพ.สต. 61  แห่ง

100,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.บึงกาฬ

5.4  โครงการส่งเสริมการวางแผน
ครอบครัวในพื้นที่ชายแดน

ร้อยละของการวางแผน
ครอบครัว

หญิงวัยเจริญพันธุ์ 90 
คน

100,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.ราชบุรี
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

II การเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน
1 ผ่าตัดต้อกระจกในพื้นที่ชายแดนใต้  - จํานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ

ผ่าตัดต้อกระจก
200  ราย 6,429,000 กรมการแพทย์ ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกรมการ

แพทย์ทุกเดือน
รพ.เมตตาประชารักษ์
กรมการแพทย์

กรมดําเนินการเองไม่ได้โอนเงินให้
จังหวัด

2 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เคลื่อน ย้ายแรงงาน (pre-departure)
 ของจังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวัน
เขต สปป.ลาว  จังหวัดพระวิหาร และ
จังหวัดอุบลราชธานี- แขวงจําปาสัก 
สปป.ลาว

จํานวนครั้งของการให้ความรู้
ด้านอนามัยเจริญพันธ์และ
โรคติดต่อ แก่แรงงาน
เคลื่อนย้าย

แรงงานเคลื่อนย้าย ณ 
จุดรอข้ามแดน

685,900 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ. มุกดาหาร
สสจ. อุบลราชธานี

มุกดาหาร = 377,600 บาท
อุบลราชธานี = 308,300 บาท

3  การให้บริการวัคซีนในกลุ่มประชากร
ต่างชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
 (ตาก-เมียวดี)

ร้อยละของความครอบคลุม
ของการได้รับวัคซีนมากกว่า
ร้อยละ 90

1. เด็กต่างชาติใน
ชุมชนจํานวน 15,000 
คน
2. เด็กต่างด้าวในศูนย์
การเรียนรู้ 71 ศูนย์
3. หญิงตั้งครรภ์ 
จํานวน 3,500 คน

784,000 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.ตาก

4 การอบรมให้ความรู้การป้องกันการติด
เชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่หญิงอาชีพบริการใน
พื้นที่ชายแดน

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม

หญิงอาชีพบริการ 91,200 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ม.ค. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.หนองคาย
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

5 รณรงค์ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าว

กลุ่มแรงงานต่างด้าวได้รับการ
เจาะเลือดตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียร้อยละ 80

5 อําเภอ  ได้แก่
 - แม่วาง
 - ฝาง
 - ไชยปราการ
 - เชียงดาว
 - เวียงแหง

          300,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.เชียงใหม่

6 ให้บริการทางด้านสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
บริการทางด้านสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานครบตามเกณฑ์

ประชาชน 1,033 คน 
ใน ต. ห่วยแม่เพรียง   
จ. เพชรบุรี

          160,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.เพชรบุรี

7 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐานใน
กลุ่มประชากรต่างด้าว

ประชากรต่างด้าวร้อยละ 80 
ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคขั้นพื้นฐาน

ประชากรอายุ 0-5 ปี   
ในพื้นที่ชายแดน 
ต. สวนผึ้ง และ
ต.ตะนาวศรี 
จ.ราชบุรี

          150,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.ราชบุรี

8 ส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
ของประชากรต่างด้าว

ร้อยละ 70-80 ของประชากร
ต่างด้าวมีหลักประกัน
สุขภาพตามความเหมาะสม

24 แห่ง ในสถาน
บริการ จ. อุตรดิตถ์ 
และ 1 แห่ง ที่รพ. เบตง
จ. ยะลา

          150,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.อุตรดิตถ์
สสจ.ยะลา

อุตรดิตถ์ =  50,000 บาท
ยะลา  =  100,000 บาท
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
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ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

III ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

1 การพัฒนาความร่วมมือด้านส่งเสริม
สุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่
ชายแดนไทย-ลาว และไทย-มาเลเซีย  
(หนองคาย-เวียงจันทร์  เชียงราย-บ่อ
แก้วและนราธิวาส-กลันตัน)

จํานวนประเด็นความร่วมมือ 
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม

2 ประเด็น คือ อาหาร
ปลอดภัย (Clean 
food good taste) 
และอนามัยแม่และเด็ก

2,785,000 
(ส่วนกลาง 

385,000 บาท 
ศูนย์อนามัย 6, 
10 และ 12 รวม
 2,400,000 บาท)

กรมอนามัย ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกรม
อนามัยทุก 6 เดือน

ศูนย์อนามัยที่ 6, 10 
และ 12  กรมอนามัย

จัดสรรให้ศูนย์อนามัยที่ 6, 10 แล 12
 ดําเนินการตามผนวก 4

2 การพัฒนาความร่วมมือด้านเอชไอวี
และเอดส์ในภูมิภาคอาเซียน

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพในการ
แก้ไขปัญหาเอดส์ และ
จํานวนรายงาน Best 
Practice ระดับจังหวัด

ร้อยละ 80 ของ
บุคลากร ใน4 จังหวัด 
ได้แก่ กทม.,ลพบุรี,
พะเยา,อุบลราชธานี

500,000 กรมควบคุมโรค ต.ค.-ก.ย. 58 - ประชุมติดตามผล
- รายงานผลการ
นําเสนอ 
Best Practice 4 จว.

สํานักโรคเอดส์วัณโรค
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค

3 การพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขชายแดน
 - หนองคาย-เวียงจันทน์
 - สสจ.ตาก - รพ.เมียวดี เมียนมา
 - ไทย - เมียนมา Twin Village
 - อุตรดิตถ์ - แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว
 - จันทบุรี - รพ. คู่ขนาน
 - สุรินทร์ - อุดรมีชัย

 - จํานวนครั้งของการ
ประชุม/ผู้เข้าประชุม
 - สรุปผลการประชุม
 - มีเครือข่ายการดําเนินงาน
ชายแดนไทย-เมียนมาร์

8 ครั้ง  1,896,500
(สนย.=280,000
บาท สพร.=
1,616,500 บาท)

สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

พ.ค. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ. หนองคาย
สสจ. จันทบุรี
สสจ. ตาก
สสจ. อุตรดิตถ์
สสจ. สุรินทร์

สนย. จัดสรรให้ 
อุตรดิตถ์ = 50,000 บาท
จันทบุรี = 120,000 บาท
สุรินทร์ = 110,000 บาท
สพร. จัดสรรให้
หนองคาย = 1,165,500 บาท
ตาก = 451,500 บาท
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

4 โครการความร่วมมือไทยมาเลเซียใน
การพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
 - สงขลา - เคดาห์
 - 4 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่างของไทย-
 4 รัฐของมาเลเซีย

 - จํานวนครั้งของการประชุม
 - สรุปผลการประชุม

3 ครั้ง           350,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ. นราธิวาส
สสจ. สงขลา

นราธิวาส = 200,000 บาท
สงขลา  = 150,000 บาท

5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขชายแดน
   5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพสถานบริการสาธารณสุขใน
ประเทศเพื่อบ้าน

จํานวนครั้งของการจัดประชม 80  คน 600,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

มี.ค.58 แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

   5.2  พัฒนาศักยภาพ/ขีด
ความสามารถของผู้ประสานงาน
สาธารณสุขชายแดน

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ

30  คน 500,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ม.ค. 58 แบบ Pre-test และ 
Post-test และติดตาม
ในพื้นที่

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

6 พัฒนาความร่วมมอืด้านสาธารณสุข
ระหว่าง 2 ประเทศ ที่มีพื้นที่ชายแดน
ติดกัน (Twin City)

ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขชายแดน

5 จังหวัดที่มีพื้นที่
ชายแดนติดกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
(เชียงราย, ตาก, 
มุกดาหาร, ระนองและ
สระแก้ว) มีข้อตกลง
ความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขชายแดน

800,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

มี.ค.-ก.ย.58 แบบรายงานทุก 6 เดือน สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

7 จัดเวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งด้านบริหาร บริการ
และวิชาการ
• สระแก้ว - บันเตียนเมียนเจย 
กัมพูชา
• อุบลราชธานี - จําปาสัก สปป. ลาว
 และ จ. พระวิหาร กัมพูชา
• มุกดาหาร - สะหวันเขต สปป. ลาว
• กวางตรี เวียดนาม
• ตราด - เกาะกง กัมพูชา
• พะเยา - ไชยะบุลี สปป.ลาว

 - จํานวนครั้งของการจัด
เวที/กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
 - จํานวนครั้งของการศึกษาดู
งาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ลาว
 กัมพูชาและเวียดนาม 
รวม 380 คน

1,929,660 
(สนย.=290,000
 บาท  สพร. = 
1,639,660 บาท)

สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ
สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ
แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ. สระแก้ว
สสจ. อุบลราชธานี
สสจ. มุกดาหาร
สสจ. ตราด
สสจ. พะเยา

สนย. จัดสรรให้
มุกดาหาร = 250,000 บาท
และ พะเยา = 40,000 บาท
สบร. จัดสรรให้
สระแก้ว = 313,920 บาท
อุบลราชธานี= 418,300 บาท
มุกดาหาร = 472,440 บาท
ตราด = 435,000 บาท

8 สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความ
ร่วมมือด้านสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์
สุขภาพในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า

มีการสร้างเครือข่ายในด้าน
การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์
สุขภาพในพื้นที่ชายแดนไทย-
พม่า อย่างน้อย 3 อําเภอ ใน
 4 อําเภอ คิดเปน็ร้อยละ 75

รพ. 7  แห่ง
รพ.สต. 26 แห่ง
อปท. และหน่วยงาน
อื่นๆ ในพื้นที่

          200,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ
แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.เชียงราย

9 ลงนามบันทึกความเข้าใจด้าน
สาธารณสุขอุบลราชธานี - แขวง
จําปาสัก

มีบันทึกความเข้าใจด้าน
สาธารณสุขอุบลราชธานี - 
แขวงจําปาสัก

60 คน           300,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ
แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.อุบลราชธานี
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
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แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

10 จัดทําข้อตกลงความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขระหว่างนครพนมกับแขวง
คําม่วน สปป. ลาว

ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
สาธารณสุข

1 เรื่อง           100,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ
แบบรายงาน สนย. ทุก
 6 เดือน และติดตาม
ในพื้นที่

สสจ.นครพนม

11 การประชุมวิชาการความตกลงการ
ยอมรับคุณสมบัติร่วมของบุคคล
ธรรมดาสาขาบริการสุขภาพ สําหรับ
บุคลากรในเขตพื้นที่รอยต่อประเทศ
ไทย

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
อบรม

40 คน ใน 31จังหวัด
ชายแดน

225,150 กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

ก.พ. 58 แบบรายงาน 
กรม สบส. ทุก 6 เดือน

กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

-

12 โครงการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

จํานนครั้งของการจัดกิจกรรม จํานวนผู้ปฏิบัติงาน
ของวัด/มัสยิด ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 30
 คน

1,000,000 กรมการแพทย์ ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงาน กรมการ
แพทย์ ทุก 6 เดือน

สถาบันธัญญารักษ์
กรมการแพทย์

13  โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเรียนรู้
และเครือข่ายการบริหารจัดการด้าน
ระบาดวิทยาชายแดนไทย-พม่า  เพื่อ
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

จํานวนศูนย์ถ่ายทอดเรียนรู้ การจัดตั้งศูนย์ดูแล
พื้นที่ชายแดน 5 
อําเภอของจังหวัดตาก

382,000 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ม.ค. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.ตาก
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รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

IV การบริหารจัดการ
1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางาน

แก้ปัญหาสาธารณสุขในแรงงานต่าง
ด้าวและพัฒนางานสาธารณสุข
ชายแดน

จํานวนครั้งของการประชุม
สรุปผลการประชุม

2 ครั้ง/ 31 คน 22,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ม.ค.-ก.ย.58 แบบรายงานทุก 6 เดือน
และติดตามในพื้นที่

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

2 จัดสรรงบประมาณให้กับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชายแดน เพื่อการ
ดําเนินงานแก้ปัญหาและพัฒนางาน
สาธารณสุขชายแดนตามบริบทพื้นที่

-จํานวนจังหวัดขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
-รายงานผลการดําเนินงาน
ของจังหวัด

31 จังหวัดชายแดนที่
ขอรับการสนันสนุน
งบประมาณ

อยู่ในยอดของ
จังหวัดที่ขอ

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ม.ค.58 แบบรายงานทุก 6 
เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

 

3 การจัดทําข้อเสนอ Migrant in Asian
 Country ต่อที่ประชุมอาเซียน

-ข้อเสนอต่อที่ประชุมอาเซียน
ในการจัดการสุขภาพของ
แรงงานต่างด้าวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

1 เรื่อง 40,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

มี.ค.-ก.ย.58 แบบรายงานทุก 6 
เดือน และตดิตามใน
พื้นที่

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อติดต่อ
ประสานงาน ของจังหวัดคู่ขนาน/  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและศูนย์ข้อมูล
รายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม
แนวชายแดนร่วมกัน และพัฒนาWeb
 site และDATA Center ต่อเนื่อง

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในการ
ติดต่อระหว่างจังหวัดคู่ขนาน

จังหวัดคู่ขนานของ 
สระแก้ว-บันเตียน 
เมียนเจย ตราด-เกาะกง

735,000 สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ม.ค.- ก.ย. 58 แบบรายงานกระทรวง
การต่างประเทศ

สสจ.สระแก้ว
สสจ. ตราด

สระแก้ว = 204,000 บาท
ตราด = 280,000 บาท 
มุกดาหาร = 251,000 บาท
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สาธารณสุขระดับหมู่บ้านชายแดน 
ไทย-ลาว-พม่า

มีการจัดทําระบบข้อมูล
ข่าวสารสาธารณสุขระดับ
หมู่บ้านชายแดนไทยให้
ครอบคลุม อย่างน้อยร้อยละ 
80 ลาว และพม่าให้
ครอบคลุมอย่างน้อย
ร้อยละ 50

เชียงราย ท่าขี้เหล็ก 
พม่า บ่อแก้ว ลาว

          250,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานสนย.
ทุก 6 เดือน และ
ติดตามในพื้นที่

สสจ.เชียงราย

6 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพประชากร
ต่างด้าว/สํารวจข้อมูลพื้นฐาน

ร้อยละของสถานบริการที่มี
ข้อมูลสุขภาพประชากรต่าง
ด้าว

สถานบริการ 112 แห่ง           630,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานสนย.ทุก 6
 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ.เชียงใหม่
สสจ.ระนอง
สสจ.นครพนม
สสจ.พะเยา
สสจ.มุกดาหาร
สสจ.อุตรดิตถ์
สสจ.ตราด

เชียงใหม่ = 70,000 บาท
ระนอง = 70,000 บาท
นครพนม = 60,000 บาท
พะเยา = 30,000 บาท 
มุกดาหาร = 70,000 บาท
อุตรดิตถ์ = 80,000 บาท
ตราด  =  250,000 บาท

7 จัดทําแผนด้านสาธารณสุข จ. ตาก 
เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มีแผนด้านสาธารณสุขรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

1  แผน           200,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานสนย.ทุก 6
 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ.ตาก

8 พัฒนากลไกการบริหารจัดการงาน
ชายแดน

มีมาตรการบริหารงาน
สาธารณสุขชายแดน

1   มาตรการ             80,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานสนย.ทุก 6
 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ.จันทบุรี

9 ศึกษาดูงานด้านแม่สอดเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปิดด่านสิงขร

จํานวนครั้งของการศึกษา     
 ดูงาน

1  ครั้ง             20,000 สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ต.ค.-ก.ย. 58 แบบรายงานสนย.ทุก 6
 เดือน และติดตามใน
พื้นที่

สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
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ลําดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย  งบประมาณ 
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

แนวทางการติดตาม
ประเมินผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ:  
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

และแนวทางการใช้จ่ายเงิน

10 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน
พื้นที่ชายแดน

 -  รายงานการติตาม
ประเมินผล
 -  จํานวนครั้งของการ
ติดตามประเมินผล

1 เรื่อง 692400
(สนย.=538,000
 บาท สพร.
154,400 บาท)

สํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
สพร.
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ต.ค.-ก.ย. 59 แบบรายงานทุก 6 เดือน สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
สสจ. ตาก
สสจ. ตราด

สนย. = 538,000  บาท
สบร. จัดสรรให้
ตาก  = 50,000 บาท
ตราด = 104,400  บาท

หมายเหตุ

สคร. = สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
กรม คร. = กรมควบคุมโรค

สนย. = สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

สสจ. =สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สพร. = สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
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การติดตามประเมินผล 
 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสาธารณสุข
ชายแดน ใคร่ขอความร่วมมือให้/กรม/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่เกี่ยวข้องได้จัดทํารายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนปีงบประมาณ 2558 
ตามแบบรายงานที่กําหนดทุก 6 เดือน ดังนี้ 
 งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 57-มี.ค.58 ให้รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานภายใน 15 เม.ย. 58 
 งวดที่ 2 เดือน เม.ย. 58-ก.ย. 58 ให้รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานภายใน 15 ต.ค. 58 
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แบบรายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปญัหาและพฒันางานสาธารณสุขชายแดน 

 

ลําดบัที ่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดวัด เป้าหมาย 
ความกา้วหนา้ผลการดําเนนิงาน
(รายงานในลกัษณะบรรยาย/

ตัวเลขเชงิปรมิาณ) 

งบประมาณ 

ปญัหาอปุสรรค ได้รบั 

 (บาท) 

ใช้ไป 

(บาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

หมายเหตุ ให้รายงานทุก 6 เดือน 

 งวดที่ 1 ต.ค. 57 – มี.ค. 58 ให้รายงานภายใน 15 เม.ย. 58 

 งวดที่  2 เม.ย. 58 - ก.ย. 58 ให้รายงานภายใน 15 ต.ค. 58 
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ภาคผนวก 
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แนวทางที่ให้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั/โรงพยาบาลศนูย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชมุชน 
ดําเนนิงานตามโครงการสนบัสนนุการเปน็เมืองบริการสุขภาพในอาเซียน ของสํานกับรหิารการ
สาธารณสขุ ทีใ่ห้ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั/โรงพยาบาล ดาํเนนิการ ปี 2558 
 

1. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ด้านสาธารณสุขอาเซียน เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการรองรับ
ประชาคมอาเซียนในภาพรวมระดับจังหวัด 

2. จัดต้ังศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข ย่อว่า "ศคอส."CENTER OF 
ASEAN HEALTH NETWORK COLLABORATION : AHNC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วย
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งเป็นจุดบริการข้อมูล
ข่าวสารด้านบริการสุขภาพให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติ รวมทั้งประสานงานในการส่งต่อผู้รับบริการ
ต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมผีู้รับผดิชอบในการประสานงานอย่างชัดเจน โดยให้ทุกจังหวัด
ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ฯดังกล่าวที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไปที่มีศักยภาพพร้อมเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และ
กําหนดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จาํเป็นต้องมีไว้ในศูนย์ข้อมูล 

3. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยมีข้อมูลที่จําเป็น ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลทั่วไปประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน เชน่ แผนที่ประเทศเพื่อนบ้าน ลงรายละเอียดในราย

จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3.2 ข้อมูลความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกกลุม่อาเซียน เช่น ข้อมูล MOU ระหว่างไทย-ลาว ฯลฯ 
3.3 ข้อมูลทําเนียบหน่วยบริการสุขภาพที่สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว 
3.4 ข้อมูลหน่วยงานที่ใช้ในการตดิต่อประสานงานด้านอาเซียน / ทําเนียบรายช่ือ 

ก. ข้อมูลศูนย์ความช่วยเหลือชาวต่างชาติ กรณี เร่งด่วน ฉุกเฉิน เช่น เบอร์โทร ตํารวจ 
ท่องเที่ยว สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

ข. ข้อมูลด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 
ค. ข้อมูลด่านอาหารและยา 
ง. ข้อมูลด่านจุดผอ่นปรนชั่วคราว 
จ. ข้อมูลผู้ประสานงานตามแนวตะเข็บชายแดน 
ฉ. ช่ือบุคลากรที่ใช้ภาษาต่างชาติ เพื่อให้การประสานติดต่อให้ความช่วยเหลือ 

3.5 ข้อมูลผู้ประสานงานในระดับจังหวัด และระดับเขต 
3.6 ขั้นตอนดําเนินการที่เกี่ยวข้องในระบบส่งต่อ ระบบการใหบ้ริการแก่ชาวต่างชาติ กรณีฉุกเฉิน ใน

รูปแบบ  guide line หรือ flow chart 
3.7 แผนยุทธศาสตร์ภาพรวมการเตรียมความพร้อมการรองรับประชาคมอาเซียน ความเชื่อมโยง

ระบบการดําเนินงานรองรับประชาคมอาเซียนทั้งใน-นอกจังหวัด และเขตบริการสุขภาพ 
3.8 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชาคมอาเซียน ระดับจังหวัด ระดับเขต 
3.9 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการรองรับประชาคมอาเซียน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว เช่น 

ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ด้านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้รับบริการชาวต่างชาติ ฯลฯ 
3.10 คู่มือแนวทางการพัฒนาศักยภาพสถานบริการสุขภาพ (ส่วนกลางเป็นผู้สนับสนุน) ส่วนคู่มือใน

ระดับจังหวัด อาจจัดทําตามความจําเป็น ตามบริบทที่จังหวัดได้ดําเนินการ 
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3.11 ข้อมูลการให้บริการของรพ./แพทย์ผู้ให้บริการ/ วันเวลา ตารางการให้บริการ เป็นเอกสารแจก 
หรือ เป็นการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (สามารถเลือกภาษาได้ มากกว่า 1 ภาษา) 

3.12 ข้อมูลระบบบริการสุขภาพ  ของประชากร 10 ชาติที่มารับบริการในสถานบริการสุขภาพ 
ตัวอย่าง เช่น 
ก. ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล 
ข. ข้อมูลจํานวนผูร้ับบริการ 
ค. ข้อมูลดัชนี ตัวช้ีวัดการให้บริการ รายบุคคล 
ง. ค่าใช้จ่ายรายบุคคล การจัดเกบ็รายได้ 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใหม้ีศักยภาพทั้งทางด้านบริหาร บริการ และวิชาการ และพัฒนา
ทักษะด้านภาษาที่เกี่ยวข้องของกลุ่มอาเซียน รวมทั้งการประสานงานระหว่างประเทศ รองรับการ
ให้บริการของสถานบริการสขุภาพในเครือข่ายระดับจังหวัด เช่น การฝึกอบรม หรือ จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ในระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการสุขภาพ รวมทั้งบุคลากรที่รับผดิชอบงานด้าน
สาธารณสุขอย่างชัดเจน 

5. มีการติดตาม กํากับผลงานการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเมินผลรายไตรมาส 
6. มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ สามารถเขา้ถึงข้อมุลการบริการและได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อต่างๆ 
เช่น เว็บไซต์   โซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือ แผ่นพับ ฯลฯ 

 
หมายเหต ุขอให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการตามกิจกรรมแนวทางที่กําหนด โดย
เคร่งครัด 

1. ให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบูรณาการแผนงานในภาพรวมจังหวัด(งบประมาณ) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอาเซียน 

2. หน่วยงานใดที่ส่งแผนปฏิบัติงานปี 2558-2560 มายังสํานักบริหารการสาธารณสุข ที่มีกิจกรรม
ต่างๆที่สอดคลอ้งกับงานอาเซียน เช่น แรงงานต่างด้าว medical hub หรือ การพัฒนา service 
plan รองรับงานอาเซียน นั้น จะมีงบประมาณแยกตา่งหากจากงบประมาณนี้แล้ว 

3. กิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ขอเร่งรัดให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนไตรมาสที่ 2(31
มี.ค.2558) ของปีงบประมาณ 2558 
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แนวทางการดาํเนนิงานพฒันาเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและพฒันาระบบเฝา้ระวงั ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในพืน้ที่จังหวดัชายแดน ของกรมควบคุมโรค ทีใ่หส้ํานกังานปอ้งกันควบคุมโรคดําเนนิการ 
 
1. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังฯ 

1.1 ประชุมช้ีแจงเพื่อถ่ายทอดนโยบายแผนงานและแนวทางการดําเนินงานสาธารณสุขชายแดน 
1.2 พัฒนาและจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน และการตรวจวินจิฉัยโรค/พัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการพื้นที่
ชายแดน 

1.3 การติดตามประเมินผล 
2. แนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 

2.1 ประชุมพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดน และ
ระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
พ้ืนที่ชายแดน ตามากฎอนามัยให้ระหว่างประเทศ (IHR 2005) ตามกรอบการพัฒนา 12 
เป้าหมาย และร่วมกับจังหวัดในการวิเคราะห์ GAP ในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

2.2 เพื่อดําเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ชายแดนตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการพัฒนา 12 เป้าหมาย และสนบัสนุนภาคีเครือข่ายเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในระดับจังหวัด ตัวอย่างเช่น 
- การอบรมพัฒนาทีมสอบสวนควบคุมโรค (SRRT)  
- การพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม 
- การพัฒนาภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระหว่าง

จังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนาน 
2.3 การติดตามประเมินผล 
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แนวทางการดาํเนนิงานโครงการตรวจสอบเฝา้ระวังผลติภณัฑ์สขุภาพนําเข้า ณ ดา่นอาหารและยา ของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ใหส้ํานักงานสาธารณสขุจังหวัดดําเนนิการ 

1. ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นําเข้า ณ ด่านอาหารและยา 
2. ตรวจสอบสัมภาระในรายที่มคีวามเสี่ยง 
3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้าด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น(โดยเบิกชุดทดสอบเบื้องต้นจากสํานักด่าน

อาหารและยา) 
4. เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพนําเข้าส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ศนูย์วิทยาศาสตร์

การแพทย ์
5. ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย หากพบผลการตรวจวิเคราะห์ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
6. รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มสง่สํานักด่านอาหารและยา ทกุวันที่ 25 ของเดือน 
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แนวทางการพฒันาความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นทีช่ายแดนไทย-ลาว และ
ไทย-มาเลเซีย ของกรมอนามัยที่ใหศ้นูย์อนามัยดําเนนิการ 
 

1. กําหนดประเด็นความร่วมมือด้านส่งเสริมสขุภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. จัดประชุมประเด็นความร่วมมือด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ติดตามผลการดําเนินงานและให้คําปรึกษา 
4. ถอดบทเรียนและสรุปผลการดําเนินงาน 
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