


ขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีมีความสอดคลองกับ 
แผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

กระทรวงสาธารณสุข 

ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงานรับผิดชอบ 
1.พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรค และระบบสงตอผูปวยขามแดน 

977,100 บาท (มีงบประมาณ
สนับสนุนแลว) 

กองบริหารการสาธารณสุข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.เรงรัดกําจดัโรคไขมาลาเรียตาม
มาตรฐานสากล พ.ศ. 2564 

138,502,851 บาท 
(มีงบประมาณสนับสนุนแลว) 

กองโรคติดตอนําโดยแมลง  
กรมควบคุมโรค 

3.โครงการเลี้ยงดลููกตาม “คําสอนพออยาง
พอเพียง” พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความ
มั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําร ิพระบาทสมเด็จ พระบรมชน
กาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหาราช 
บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปหลวง  ตาม“แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ใน
ระดับพ้ืนท่ีเขตกองทัพภาคท่ี 3” 

2,410,000 บาท  
(มีงบประมาณสนับสนุนแลว 
1,410,000 บาท)          

สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามัย 

4.การพัฒนาศักยภาพและกลไกการ
ดําเนินงานความรวมมือ 
ดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ตามกรอบความรวมมอืระหวาง
ประเทศ เพ่ือความมั่นคงทางสุขภาพโลก 
(GHSA) 

640,000 บาท (มีงบประมาณ
สนับสนุนแลว) 

สํานักงานความรวมมือระหวาง
ประเทศ กรมควบคุมโรค 

5.โครงการพัฒนาและยกระดับผลติภัณฑ
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพในพ้ืนท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน (SEC) 

7,210,000 บาท  
(มีงบประมาณสนับสนุนแลว) 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย     

 

งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ บนย. กยผ. สป. 1 
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ช่ือโครงการ พัฒนาระบบการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค และระบบสงตอผูปวยขามแดน  
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
๑.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๑) 

 เปาหมายท่ี ๑ : ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
 เปาหมายท่ี ๒ : บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เปาหมายท่ี ๓ : กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 
                           ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
 เปาหมายท่ี ๔ : ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม  
                        ระหวางประเทศ 
 เปาหมายท่ี ๕ : การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

อธิบายความสอดคลอง
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

๒.  ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนยอยดานแผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (สวนการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ) 
 แนวทางการพัฒนา (๑๑) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 
 

๓.  ความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติดานการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง ปลอดภัยและสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันการลักลอบเขา

เมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
              (๒) ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 กลยุทธ (๑) บูรณาการจัดทาการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและ
ยานพาหนะระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปูองกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเขาสูประเทศไทย
ผานชองทางชายแดน 

  (๓) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการเปน
ประตูเชื่อมโยงการคาท่ีมีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความม่ันคง และรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

แบบฟอรมขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีมีความสอดคลองกับ 

แผนบริหารจดัการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 



- ๒ - 
 
๔.  ความสอดคลองกับแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) (แผนระดับท่ี ๓) 
  แนวทางการดําเนินงานตามแผนฯ ๑๐ แนวทาง 
   แนวทางท่ี ๑ จัดระบบปองกันพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความม่ันคง (ดานสุขภาพ) 
   แนวทางท่ี ๓ จัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 
   แนวทางท่ี ๔ พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมืองและ 
                          ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
   แนวทางท่ี ๕ จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน 
   แนวทางท่ี ๖ พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน 
   แนวทางท่ี ๗ ดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไขของปญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใชพ้ืนท่ีท่ีมี    
                              ปญหาเสนเขตแดนทับซอน 
   แนวทางท่ี ๘ พัฒนาระบบการขาว 
   แนวทางท่ี ๙ สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๑๐ จัดเฝาตรวจพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
 
๕.  หลักการและเหตุผลของแผนงาน/โครงการ (อธิบายความจําเปนท่ีตองมีแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ     
     ความม่ันคงแหงชาติ) 

ปจจุบันประเทศไทยมีแรงงานขามชาติอพยพเขามาพักอาศัยอยูในประเทศไทยจํานวนมากและมี
แนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ปญหาการเขามาของแรงงานตางดาว มีท้ังเขามาอยางถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย        
เปนจํานวนมาก มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ ไดอนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานหลักใน
การใหการดูแลทางการแพทยและสาธารณสุขแกแรงงานขามชาติ ท่ีไมอยูในระบบประกันสังคม ซ่ึงตองรับผิดชอบ
เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานขามชาติ ขณะเดียวกันก็ตองดูแลสถานบริการในสังกัดท่ัวประเทศ
ใหมีคุณภาพและมาตรฐานในการใหบริการอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ เม่ือเจ็บปวยตองเขารับการรักษาในหนวย
บริการทําใหเกิดปญหากับหนวยบริการท่ีตองรับภาระในการดูแล รวมถึงการสงกลับประเทศตนทาง ซ่ึงปญหา
เหลานี้ทําใหรัฐบาลมีการออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือปองกันและปราบปรามการคามนุษย คือพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 รวมท้ังเรงรัด  บูรณาการการทํางานของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
รวมกันแกไขปญหาดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 51 “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม
และไดมาตรฐาน”  
 
๖.  วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 
 - เพ่ือจัดทําระบบการสงตอผูปวยท่ีเปนแรงงานตางดาวกลับประเทศตนทาง 
 - จัดเตรียมแผนในการสงตอผูปวยแนวชายแดนไทย – ลาว ระหวางประเทศไทยและสปป.ลาว 
 
๗.  เปาหมายของแผนงาน/โครงการ 
           แรงงานตางดาว/บุคคลซ่ึงไม มีสัญชาติไทยเขาถึงระบบบริการสุขภาพ และไดรับการดูแล
รักษาพยาบาลตอเนื่อง มีระบบสงตอระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
๘.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 
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        การปรับปรุงแนวทาง “การสงตอผูปวยสําหรับประชากรขามชาติ” (เลมเอกสาร) 
  
๙.  กลไกการบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 - มีคําสั่งคณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีเก่ียวของระบบการสงตอผูปวยท่ีเปนแรงงานตางดาว 
 - การสนับสนุน ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู ในพ้ืนท่ีเปาหมายแบบบูรณาการทุกภาคสวน 
 
๑๐. การติดตามและการประเมินผล   

รายงานผลการดําเนินกิจกรรมในโครงการรายไตรมาส 
 

๑๑. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน   
          แรงงานตางดาว/บุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ท่ีเจ็บปวยและเขาสูระบบการรักษาพยาบาล 
  
๑๒. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  
 จังหวัดแนวชายแดนไทย – ลาว จํานวน 2 จังหวัด 
 
๑๓. กรอบวงเงินงบประมาณ 
         ดําเนินงานภายใตโครงการแกไขปญหาสุขภาพแรงงานขามชาติและการคามนุษย  
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ของกองบริหารการสาธารณสุข งบประมาณจํานวน 977,100 บาท 
 
๑๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวาง เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
๑๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
     มีขอตกลงในการพัฒนาระบบสงตอรวมกัน เพ่ือเปนแนวทางไปสูการปฏิบัติในการสงตอผูปวยแรงงาน
ตางดาวกลับประเทศตนทาง โดยเกิดการพัฒนาการสงตอผูปวยทุกระบบเพ่ือรับการดูแลรักษาพยาบาลตอเนื่อง 
และชวยลดภาระในการดูแลรักษาผูปวยตางดาวของประเทศ 
 
๑๖. สรุปแนวทางการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 
 

กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา หนวยงาน
รับผิดชอบ 
กระทรวง  
หรือ กรม 

 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม  
(ถามี) 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
(ถามี) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ประชุมคณะกรรมการ

และคณะทํางานท่ีเก่ียวของ  

 8,550  8,550 กบรส. 
สป. 

2 ครั้ง  

2. สงแนวทางดําเนินงานและ

แผนพัฒนาระบบสงตอ

ชายแดนไทย – ลาว  

    กบรส. 
สป. 

หนังสือสง
แนวทาง

ดําเนินงานเพ่ือ

 



- ๔ - 
 

กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา หนวยงาน
รับผิดชอบ 
กระทรวง  
หรือ กรม 

 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม  
(ถามี) 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
(ถามี) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ชี้แจงแก
ผูเก่ียวของ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามและ
ประเมินผลการสงกลับ
แรงงานตางดาว  
ชายแดนไทย – ลาว 

 180,000 180,000  กบรส. 
สป. 

จังหวัดแนว
ชายแดน 

ไทย – ลาว 
จํานวน 2 
จังหวัด 

 

4. สนับสนุนงบประมาณให
เขตบริการสุขภาพ เพ่ือจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
พัฒนาระบบสงตอผูปวยท่ี
เปนแรงงานตางดาวกลับ
ประเทศตนทาง เพ่ือรับการ
ดูแลรักษาพยาบาลตอเนื่อง 
และการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 
 

 600,000   กบรส. 
สป. 

มีแผน
ดําเนินงานของ
เขตและจังหวัด
เปาหมาย 2 

จังหวัด 

 

งบประมาณรวม 977,100    

 

 
กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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ช่ือโครงการ เรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรียตามมาตรฐานสากล พ.ศ. 2564 
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
๑.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๑) 

 เปาหมายท่ี ๑ : ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
 เปาหมายท่ี ๒ : บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เปาหมายท่ี ๓ : กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 
                           ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
 เปาหมายท่ี ๔ : ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม  
                        ระหวางประเทศ 
 เปาหมายท่ี ๕ : การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

อธิบายความสอดคลอง
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

๒.  ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนยอยดานแผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (สวนการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ) 
 แนวทางการพัฒนา (๑๑) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 
 

๓.  ความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติดานการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง ปลอดภัยและสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันการลักลอบเขา

เมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
              (๒) ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 กลยุทธ (๑) บูรณาการจัดทาการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและ
ยานพาหนะระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปูองกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเขาสูประเทศไทย
ผานชองทางชายแดน 

แบบฟอรมขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีมีความสอดคลองกับ 

แผนบริหารจดัการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 
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  (๓) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการเปน
ประตูเชื่อมโยงการคาท่ีมีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความม่ันคง และรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
๔.  ความสอดคลองกับแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) (แผนระดับท่ี ๓) 
  แนวทางการดําเนินงานตามแผนฯ ๑๐ แนวทาง 
   แนวทางท่ี ๑ จัดระบบปองกันพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความม่ันคง 
   แนวทางท่ี ๓ จัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 
   แนวทางท่ี ๔ พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมืองและ 
                          ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
   แนวทางท่ี ๕ จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน 
   แนวทางท่ี ๖ พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน 
   แนวทางท่ี ๗ ดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไขของปญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใชพ้ืนท่ีท่ีมี    
                              ปญหาเสนเขตแดนทับซอน 
   แนวทางท่ี ๘ พัฒนาระบบการขาว 
   แนวทางท่ี ๙ สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๑๐ จัดเฝาตรวจพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
 
๕.  หลักการและเหตุผลของแผนงาน/โครงการ (อธิบายความจําเปนท่ีตองมีแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ     
     ความม่ันคงแหงชาติ) 

กรมควบคุมโรคในฐานะหนวยงานหลัก ได กําหนดเปาหมายการกําจัดไขมาลาเรีย (Malaria 
Elimination) ภายใตยุทธศาสตรมาลาเรียแหงชาติ พ.ศ.2560-2569 ใหประเทศไทยปลอดจากไขมาลาเรีย 
(Thailand Free from Malaria) ภายในป พ.ศ.2567 (ค.ศ.2024) มีจุดมุงหมายท่ีจะดําเนินการควบคุมและ
ยับยั้งการแพรเชื้อมาลาเรียตามแนวทางขององคการอนามัยโลก ภายหลังจากการดําเนินการตามแนวทาง              
การกําจัดโรคไขมาลาเรียมาไดระยะหนึ่ง ทําใหสถานการณมาลาเรียปจจุบันมีแนวโนมลดลงอยางมีนัยสําคัญ              
ป พ.ศ.2562 อัตราการเกิดโรคตอประชากร 1,000 คน คือ 0.02 (ขอมูล ณ มีนาคม 2563) มีอําเภอท่ีไมมี
การแพรเชื้อจํานวน 836 อําเภอ จากอําเภอท้ังหมด 928 อําเภอ/เขต หมูบานแพรเชื้อลดลงเหลือเพียง 701 
หมูบาน และสามารถใหการประกาศรับรองจังหวัดปลอดโรคไขมาลาเรียจํานวน 40 จงัหวัด ในป พ.ศ. 2563 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการกําจัดไขมาลาเรียไดตรงตามเปาหมายดังกลาว กรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดตอนํา
โดยแมลง กําหนดมาตรการหลักในการดําเนินงานท่ีสําคัญไดแก มาตรการท่ี 1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง 
ตอบโต และปองกันการกลับมาแพรเชื้อใหม แบบบูรณการระดับชุมชนโดยใช mobile application มาตรการ
ท่ี 2) เรงรัดการคนหาผูติดเชื้อเพ่ือกําจัดแหลงแพรเชื้อ และเชื้อมาลาเรียดื้อยา มาตรการท่ี 3) เพ่ิมการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อมาลาเรีย โดยการเฝาระวัง ควบคุมยุงพาหะ และการปองกันตนเอง ในประชากรเปาหมาย 
และมาตรการท่ี 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการ กํากับติดตาม และประเมินผล โดยใหมีการดําเนินการกําจัดโรค
มาลาเรียในประเทศไทย (Malaria Elimination Program) สอดคลองตามแนวทางของ WHO ซ่ึงแนวทางการ
ดําเนินงานในป 2564 จะมีกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับสถานการณโรคไขมาลาเรียในระดับพ้ืนท่ี และบูรณา
การงบประมาณท้ังในสวนของงบภาครัฐและการสนับสนุนงบจากตางประเทศ เนนการบริหารจัดการเวชภัณฑ
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ยาและไมใชยา การคนหาผูปวยเชิงรุก เรงรัดใหเกิดการรายงาน สอบสอบโรค และตอบโตตอสถานการณของ
โรคท้ังในพ้ืนท่ีแพรเชื้อ และพ้ืนท่ีท่ีกลับมาแพรเชื้อใหม ติดตามผลการรักษาผูปวยทุกราย โดยการประยุกตใช 
mobile application  เพ่ือกําจัดแหลงแพรเชื้อบูรณาการดําเนินการตั้งแตระดับชุมชน ตลอดจนกํากับติดตาม 
ประเมินผลผานคณะกรรมการตาง ๆ เพ่ือใหสามารถกําจัดการแพรเชื้อไขมาลาเรียไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
ไมเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศอีกตอไปในอนาคต  

 
๖.  วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 

1.  เพ่ือเตรียมเขาสูการกําจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทยใหหมดไป ภายในป พ.ศ.2567 
2.  เรงรัดทุกอําเภอหยุดการแพรเชื้อภายในป 2564  
3. ดําเนินการกําจัดการแพรเชื้อมาลาเรียตามมาตรฐานสากล 
 

๗.  เปาหมายของแผนงาน/โครงการ 
เรงรัดทุกอําเภอหยุดการแพรเชื้อโรคไขมาลาเรียใหเร็วข้ึน ภายในป 2564 
 

๘.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 
1. จํานวนอําเภอ 928 อําเภอหยุดการแพรเชื้อโรคไขมาลาเรียอยางนอย 1 ป  
2. จํานวนกลุมบานแพรเชื้อปปจจุบันโรคไขมาลาเรียลดลง (A1 - Active Foci) ลดลงรอยละ 50 ของ 

ปกอนหนา 
3. รอยละ 90 ของการรายงานผูปวย ภายใน 1 วัน 
4. รอยละ 95 ของการสอบสวนโรค ภายใน 3 วัน 
5. รอยละ 90 ของการควบคุมโรค ภายใน 7 วนั 
6. รอยละ 60 ของผูปวยโรคไขมาลาเรียท่ีไมมีภาวะแทรกซอนไดรับการติดตามผลการรักษาครบถวน 

(FU) 
 

๙.  กลไกการบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
รวมดําเนินการการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรียกับเครือขายในพ้ืนท่ี และผลักดันใหหนวยงาน

ในพ้ืนท่ี เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

๑๐. การติดตามและการประเมินผล   

ประเมินผลจากระบบขอมูลกําจัดโรคไขมาลาเรีย (www.malaria.ddc.moph.go.th/malariar10)        
ทุกสิ้นเดือน 

 
๑๑. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน   

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด องคกรภาคประชาสังคมตางๆ  รวมท้ังองคการอนามัยโลก และประชาชนในพ้ืนท่ีแพรเชื้อ
มาลาเรียและพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 
 

http://www.malaria.ddc.moph.go.th/malariar10
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๑๒. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  

พ้ืนท่ีแพรเชื้อมาลาเรียและพ้ืนท่ีเสี่ยงสวนใหญจะอยูตามบริเวณแนวชายแดน ปาเขา พ้ืนท่ีทุรกันดาร
และพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาความไมสงบ พ้ืนท่ีดําเนินการปจจุบันท่ียังมีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อ คือ หมูบาน จํานวน 
1,382 กลุมบานใน 334 ตําบล 142 อําเภอใน 43 จังหวัด โดยแบงพ้ืนท่ีอําเภอเปนเฉดสี แดง เหลือง เขียว 
ดังนี้ 
 

 
สีแดง หมายถึง อําเภอท่ีมีการแพรเชื้อตั้งแต 1 กลุมบานข้ึนไป มีจํานวน 
90 อําเภอ 
สีเหลือง หมายถึง อําเภอท่ีหยุดการแพรเชื้อ 1-2 ป มีจํานวน 50 อําเภอ 
สีเขียว หมายถึง อําเภอท่ีหยุดการแพรเชื้อ 3 ปข้ึนไป มีจํานวน 788 
อําเภอ 
 
 
 
 

 
๑๓. กรอบวงเงินงบประมาณ 
 เงินงบประมาณ 4,267,930 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ 134,234,921 บาท (อยูระหวางเสนอขอจากกองทุนโลก แตยังไมแนนอนวาจะ
ไดรับการสนับสนุน) 
 รวมท้ังสิ้น 138,502,851 บาท 
 
๑๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวาง เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
๑๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคท่ีมีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา ทันเหตุการณ 
2. เครือขายมีสวนรวมในการขับเคลื่อนนโยบาย บริหารจัดการ และดําเนินการใหเกิดความครอบคลุม 

และเขาถึงบริการ 
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๖. สรุปแนวทางการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 
 

กิจกรรม กรอบระยะเวลา รวม หนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวงหรือ
กรม 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ระดับ

กิจกรรม 
(ถาม)ี 

ปงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

เรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรีย                 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝาระวัง ตอบโต และ
ปองกันการกลับมาแพรเช้ือใหม แบบบูรณการระดับ
ชุมชนโดยใช mobile application 
- การมีสวนรวมของชุมชน 
- พัฒนาระบบและฐานขอมูลมาลาเรียใหสามารถ
แสดงสถานการณของแตละพ้ืนท่ีสาํหรับใชในการ
ติดตามผูปวยและวางแผนการปฏบัิติงานให
ครอบคลมุกลุมเปาหมาย 
- เฝาระวังและการเสริมสรางศักยภาพเพ่ือกําจัดโรค
ไขมาลาเรยีในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี 

1,066,435 727,700 756,535 332,500 2,883,170 กองโรคติดตอ
นําโดยแมลง 
กรมควบคุม

โรค 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของ
ผูปวยโรคไขมาลาเรียได
รายงานเขาระบบ
มาลาเรียออนไลน
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละของ
ผูปวยโรคไขมาลาเรีย
ไดรับการสอบประวัติ
ภายใน 3 วัน 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 รอยละของ
กลุมบานไดรับการตอบ
โตภายใน 7 วัน 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 อัตราปวย
ดวยโรคไขมาลาเรียตอ
พันประชากร (ผูปวย
รายใหม) API ต่ํากวา 
0.20 ตอพันประชากร 
(ผลการดําเนินงานป 
2562 อัตราปวยในเด็ก
นักเรียนภายใตโครงการ 
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กิจกรรม กรอบระยะเวลา รวม หนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวงหรือ
กรม 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ระดับ

กิจกรรม 
(ถาม)ี 

ปงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กพด เทากับ 0.44/พัน
ประชากร) 

 
2. เรงรดัการคนหาผูติดเช้ือ เพ่ือกําจัดแหลงแพรเช้ือ 
และเช้ือมาลาเรียดื้อยา 
- การจัดการผูปวย (กํากับติดตามใหผูปวยไดรับการ
รักษาหายเร็ว โดยกินยาครบ (DOT และ FU)  

22,296,987 11,783,841 8,677,700 7,477,576 50,236,104 กองโรคติดตอ
นําโดยแมลง 
กรมควบคุม
โรค 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละผู
สงสัยเปนไขมาลาเรีย
ไดรับการตรวจวินิจฉัย
มาลาเรียทาง
หองปฏิบัติการ  
(กลองจุลทรรศนหรือชุด
ตรวจเช้ือมาลาเรียอยาง
รวดเร็ว) 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 รอยละ
ผูปวยมาลาเรียไดรับยา
รักษาตามนโยบายยา
รักษาแหงชาติ 

3. เพ่ิมการปองกันการแพรกระจายเช้ือมาลาเรีย 
โดยการเฝาระวัง ควบคุมยุงพาหะ และการปองกัน
ตนเอง ในประชากรเปาหมาย 
-  การควบคมุยุงพาหะ 
-  การจัดซื้อจัดจาง 

4,520,942 9,614,852 2,279,000 990,121 17,404,915 กองโรคติดตอ
นําโดยแมลง 
กรมควบคุม
โรค 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รอยละของ
หลังคาเรือนในพ้ืนท่ีแพร
เช้ือมาลาเรีย (A1 และ 
A2) มีมุงชุบสารเคมี/มุง
ชุบ สารเคมีชนิดออก
ฤทธ์ิยาวนาน ในอัตรา 
1 หลังตอ 2 คน และ/
หรือมีการพนเคมีชนิดมี
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กิจกรรม กรอบระยะเวลา รวม หนวยงาน
รับผิดชอบ

กระทรวงหรือ
กรม 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม 

ตัวชี้วัด
ระดับ

กิจกรรม 
(ถาม)ี 

ปงบประมาณ 2564 

Q1 Q2 Q3 Q4 

ฤทธ์ิตกคางในชวง 12 
เดือนท่ีผานมา 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการ กํากับตดิตาม และ
ประเมินผล 
- ประเมินรับรองพ้ืนท่ีท่ีไมมีการแพรเช้ือมาลาเรีย 
- ประชุมประเมินผลการใชเทคโนโลยี mHealth ใน
การกําจัดการแหลงแพรเช้ือมาลาเรียในจังหวัดนํา
รอง 
- การกํากับ ประเมินผล และระบบขอมูล  
- การขับเคลื่อนยุทธศาสตรกําจัดโรคไขมาลาเรียเพ่ือ
นําไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 
- นิเทศ ติดตามรวมกับหนวยงานเครือขายเพ่ือ
ติดตามการดําเนินงานของโครงการ 
- การบริหารจัดการโครงการ 

21,760,106 16,082,584 16,254,687 13,881,285 67,978,662 กองโรคติดตอ
นําโดยแมลง 
กรมควบคุม
โรค 

ตัวช้ีวัดท่ี 1 จํานวนกลุม
บานท่ีมีการแพรเช้ือ
ลดลง 

  

รวมท้ังสิ้น 49,644,470 38,208,977 27,967,922 22,681,482 138,502,851       

 
 

 
 
กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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ช่ือโครงการ โครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพออยางพอเพียง” พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ตาม“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเสริมความมั่นคง
ของชาต ิในระดับพ้ืนท่ีเขตกองทัพภาคท่ี 3”    

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
๑.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๑) 

 เปาหมายท่ี ๑ : ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
 เปาหมายท่ี ๒ : บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เปาหมายท่ี ๓ : กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 
                           ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
 เปาหมายท่ี ๔ : ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม  
                        ระหวางประเทศ 
 เปาหมายท่ี ๕ : การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

อธิบายความสอดคลอง
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

๒.  ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนยอยดานแผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (สวนการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ) 
 แนวทางการพัฒนา (๑๑) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 
 

๓.  ความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติดานการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

     เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง ปลอดภัยและสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
     ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันการลักลอบเขา

เมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
             (๒) ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

  กลยุทธ (๑) บูรณาการจัดทาการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและ
ยานพาหนะระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
          กลยุทธ(๒) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเขาสูประเทศไทย
ผานชองทางชายแดน 

แบบฟอรมขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีมีความสอดคลองกับ 

แผนบริหารจดัการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 
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  (๓) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการเปน
ประตูเชื่อมโยงการคาท่ีมีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความม่ันคง และรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
๔.  ความสอดคลองกับแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) (แผนระดับท่ี ๓) 
  แนวทางการดําเนินงานตามแผนฯ ๑๐ แนวทาง 
   แนวทางท่ี ๑ จัดระบบปองกันพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความม่ันคง 
   แนวทางท่ี ๓ จัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 
   แนวทางท่ี ๔ พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมืองและ 
                          ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
   แนวทางท่ี ๕ จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน 
   แนวทางท่ี ๖ พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน 
   แนวทางท่ี ๗ ดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไขของปญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใชพ้ืนท่ีท่ีมี    
                              ปญหาเสนเขตแดนทับซอน 
   แนวทางท่ี ๘ พัฒนาระบบการขาว 
   แนวทางท่ี ๙ สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๑๐ จัดเฝาตรวจพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
 
๕.  หลักการและเหตุผลของแผนงาน/โครงการ (อธิบายความจําเปนท่ีตองมีแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ     
     ความม่ันคงแหงชาติ) 

พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร พระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี9 และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ไดพระราชทาน
แนวทางในการเสริมสรางความม่ันคงตามแนวชายแดน คือการพัฒนา “คน” ใหเขมแข็ง ใหเปนรั้วของชาติท่ี
แข็งแรง มีภูมิคุมกันดานความรู  ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและพ่ึงพาตนเองได  ซ่ึง
กองทัพไทยไดมอบหมายใหกองทัพภาคท่ี 3  เปนหนวยประสานงานในพ้ืนท่ี ดําเนินงาน ตามแผน 
“ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติในระดับพ้ืนท่ี (พ.ศ. 2561 – 2564 )” ประกอบดวย 5 
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับกระทรวงสาธารณสุข ในยุทธศาสตรท่ี 2. การเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของ
คน ชุมชน และพ้ืนท่ีเปาหมายอยางยั่งยืน  
 จากผลสํารวจพัฒนาการเด็กชวงอายุ 3-5 ป ดวยแบบคัดกรองพัฒนาการ DENVER II ณ โรงเรียนแหงหนึ่ง  
ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เขตกองทัพภาคท่ี 3  จังหวัด
เชียงใหม(6) พบวา เด็ก มีพัฒนาการสมวัยรอยละ 54.48 สงสัยลาชา รอยละ 45.52  เม่ือจําแนกรายดาน 
พบวา พัฒนาการสงสัยลาชาสูงสุด ดานภาษา รอยละ 44.86 รองลงมาพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็ก รอย
ละ 29.91 ซ่ึงพัฒนาการท้ัง 2 ดาน เปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการเรียนรูและสติปญญาของเด็ก จากขอมูล
ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา เด็กในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มีแนวโนมของปญหาพัฒนาการลาชา หากเด็กไมไดรับการดูแลชวยเหลืออยางเหมาะสมกอนอายุ 
5 ป อาจกลายเปนเด็กท่ีมีปญหาดานการเรียนและทําใหหลุดจากระบบการศึกษา เกิดปญหาดานพฤติกรรม
อ่ืนๆตามมา เชน ความรุนแรงและปญหามีพฤติกรรมเก่ียวของกับปญหายาเสพติด ท้ังการปลูก การผลิต การ
เสพ การลําเลียงและการคา ซ่ึงสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
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  ตั้งแตปงบประมาณ 2561 – 2563  กรมอนามัย ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน โครงการเลี้ยงดูลูกตาม“คําสอนพอ”ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  ซึ่งเนนการสราง “คน” ใหมีความเขมแข็งใหเปนรั้วของชาติท่ีแข็งแรง มี
ภูมิคุมกันดานความรู โดยการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กอายุ 3-5 ป ในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได
ออกแบบการจัดการประสบการณเรียนรู ใหเด็กไทย มีคุณลักษณะ 4 ประการ คิดวิเคราะห (Critical) คิดสรางสรรค 
(Creative) คิดผลิตภาพ (Productivity) และคิดรับผิดชอบ(Responsible) ไดผลิตคูมือการเรียนการสอนดานสุขภาพตาม  
“คําสอนพอ” จัดประสบการณเรียนรูของเด็กตามแบบ Project approach  โดยยึดเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู ใหเด็กเรียนรู
ดวยตนเองอยางลุมลึก ดวยการลงมือทํา  ปฏิบัติจริง  (Leaning by Doing)  เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการลงมือปฏิบัติ 
ทักษะการแกปญหาของเด็ก และเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเองของเด็ก รายละเอียดของเน้ือหาสอดรับกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กระทรวงศึกษาธิการท่ีมีจุดหมายใหเด็กมีพัฒนาการสมวัยเต็มตามศักยภาพท้ังรางกาย 
และจิตใจและมีความพรอมในการเรียนรู มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย และ       
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะการคิด การใชภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม พรอมท้ัง
บูรณาการเน้ือหา ตามสาระการเรียนรู รายวิชาพ้ืนฐานแบบสะเต็มศึกษา(STEM Education)  ประกอบดวย คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และสุขภาพ  นอกจากน้ีเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูตอเน่ืองไปยังครอบครัว  ไดผลิต
คูมือครอบครัวตนแบบ “เลี้ยงลูกตามคําสอนพอ” คุณธรรม 8 ประการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้ือหา
ประกอบดวย ความขยัน ความประหยดั ความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมี
นํ้าใจ เพ่ือใหครอบครัวไดใชในการสอน อบรม บมเพาะลูก โดยคาดหวังวาเด็กปฐมวัยทุกคนจะไดรับการพัฒนาอยางองครวม 
รอบดานและสมดุลในดําเนินชีวิต ดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญา และความรอบคอบ  มีความพรอมตอการรองรบั             
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอก ไดเปนอยางดี 
อันจะสงผลตอการเตรียม “คน” อยางมั่นคง ยั่งยืน    

จากขอมูลขางตน เห็นควรใหความสําคัญการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูต ามวัยของ เด็กใน
พ้ืนท่ี ใหมีพัฒนาการท่ีดีสมวัย เติบโตเปนคนท่ีมีคุณภาพเปนภูมิคุมกันคนชุมชนในพ้ืนท่ีเปาหมายอยางยั่งยืน จึง
เห็นควรดําเนินงานโครงการเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพออยางพอเพียง” เพ่ือใหสอดรับตามแผน “ยุทธศาสตร
การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติในระดับพ้ืนท่ี” ตอไป  
๖.  วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 
     6.1 เสริมสรางศักยภาพและความรอบรูดานทักษะสุขภาพ ทักษะสังคม ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
     6.2 สรางความเขมแข็งของครอบครัว แกนนําชุมชน ครู บุคลากรสาธารณสุขใหมีความรู ทักษะการสอน
อบรมบมเพาะเด็ก (อายุ 3 – 6 ป) “เลี้ยงลูกตามคําสอนพอ” คุณธรรม 8 ประการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
    6.3. ประชาชนในพ้ืนท่ีความม่ันคงและหมูบานยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เขาถึงบริการ
สุขภาพ 
    6.4 เพ่ือสรางทักษะชีวิตวัยเรียนวัยรุน หางไกลยาเสพติด            
๗.  เปาหมายของแผนงาน/โครงการ 
  7.1 โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีนโยบายการจัดการเรียนการสอนดานสุขภาพแบบ Project Approach  
ตามคูมือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม“คําสอนพอ”                  
  7.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนในพ้ืนท่ีความม่ันคงและหมูบานยามชายแดน มีการจัดการเรียน 
การสอนดานสุขภาพแบบ Project Approach ตามคูมือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงลูกตาม“คําสอนพอ”  
  7.3 การสงเสริมสนับสนุนใหครอบครัวใชคูมือครอบครัวตนแบบ “เลี้ยงดูลูกตามคําสอนพอ” คุณธรรม 8 
ประการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   7.4 การเยี่ยม ติดตาม เสริมพลัง ความรู ทักษะการพัฒนาเด็กและสรางการเรียนรูเด็กตามวัยดวยรูปแบบ 
Coaching แก ครู บุคลากรสาธารณสุขและพอ แม ผูปกครองนักเรียน 
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    7.5 ชุดความรูทักษะชีวิตานสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน หางไกลยาเสพติด           
๘.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 
  8.1. เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล(อายุ 3 - 5 ป) ในพ้ืนท่ีเปาหมายมีพัฒนาการสมวัยรอยละ 80 
  8.2  เด็ก (อายุ 3 – 5 ป) นักเรียนในพ้ืนท่ีเปาหมายสูงดีสมสวนรอยละ 57        
๙.  กลไกการบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
  9. 1 สรางจิตอาสาครอบครัวเพ่ือการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการฯ  
  9. 2 ขับเคลื่อนนโยบาย "การเลี้ยงดูลูกตามคําสอนพอ คุณธรรม 8 ประการ ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง"  
  9. 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนวิทยากรแกนนําและการสอนงาน (Coaching)     
  9. 4 พัฒนาระบบการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการตามแนว 
ของหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
๑๐. การติดตามและการประเมินผล   
ผูรับผิดชอบโครงการและนักวิชาการสาธารณสุขและศึกษาธิการและผูรับผิดชอบในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือ
ความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิรวมในการเยี่ยมติดตามเสริมพลัง ความรู ทักษะการ
พัฒนาเด็กและสรางการเรียนรูเด็กตามวัยดวยรูปแบบ Coaching แก ครู บุคลากรสาธารณสุขและพอ แม 
ผูปกครองนักเรียน 
๑๑. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน   

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบล พอ แม ผูปกครองเด็กนักเรียนระดับอนุบาลมีบุตรอายุ 3 - 
6 ปเต็ม บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรทางการศึกษา แกนนําชุมชน ทองถ่ินในพ้ืนท่ีความม่ันคงและหมูบานยาม
ชายแดน 
๑๒. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  
โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนอันเนื่องมา
พระราชดําริ เขตกองทัพภาคท่ี 3 จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดแมฮองสอน จังหวัด ตาก 
๑๓. กรอบวงเงินงบประมาณ  
      -2,410,000.00บาท (สองลานสี่แสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
๑๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวาง เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
๑๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก นําคูมือแผนการเรียนการสอนเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ’ ไปใช และขับเคลื่อน 
ผลักดันใหครอบครัว  เปนครอบครัวตนแบบเลี้ยงดูลูกตาม “คําสอนพอ’ สงผลใหเด็ก(3-5 ป) มีพัฒนาการ
สมวัย รอยละ 85 และสูงดีสมสวน รอยละ57 กอเกิดเด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย มีทักษะสุขภาพ ทักษะ
ชีวิต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
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๑๖. สรุปแนวทางการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 
 
 

กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา หนวยงานรับผิดชอบ 
กระทรวง  
หรือ กรม 

 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม  
(ถามี) 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
(ถามี) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. ขับเคลื่อนการสงเสรมิพัฒนาการและ
การเรยีนรูของเด็กปฐมวัย แบบบูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

/ / /  สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามัย 

1.โรงเรียน และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี
เปาหมายทุกแหง 
จัดการเรียนการสอน
ดานสุขภาพแบบ 
Project Approach 
ตามคูมือแผนการเรียน
การสอนเลี้ยงลูกตาม
“คําสอนพอ”  
2.ครอบครัว มีการใช 
คูมือครอบครัวตนแบบ 
“เลี้ยงลูกตามคําสอน
พอ”คุณธรรม  8 
ประการของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เปนแนวทาง
การอบรมบมเพาะเด็ก 
500 ครอบครัว 

1. โรงเรียนในพ้ืนท่ี
เปาหมายทุกโรง 
จัดการเรียนการ
สอนดานสุขภาพ
แบบ Project 
Approach ตาม
คูมือแผนการเรียน
การสอนเลี้ยงลูก
ตาม“คําสอนพอ” 
รอยละ 80            
2. ครอบครัวใช
คูมือครอบครัว
ตนแบบ “เลี้ยงดู
ลูกตามคําสอนพอ”
คุณธรรม  8 
ประการของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงรอยละ 80 

2. การสงเสริมใหจิตอาสาครอบครัว เปน
แกนนําในการ ใหความรู ใหคําปรกึษา 
ดานความรอบรู ดานสุขภาพ ในเลี้ยงดูลูก 
ตามคําสอนพอ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    

/ / /  สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามัย 

3 สงเสริมพอแมในการอบรมบมเพาะลูก
ตามคูมือเลี้ยงลูกตามคาํสอนพอ 

/ / /  สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามัย 

4.การศึกษาระบบการสงเสรมิพัฒนาการ
และการเรียนรูของเด็กปฐมวัยแบบบรณูา
การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 / / / สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามัย 

5.เสริมสรางทักษะชีวิตเด็กวัยเรียน
วัยรุน หางไกลยาเสพติด 

/ / / / สํานักสงเสรมิสุขภาพ 
กรมอนามัย 

งบประมาณรวม 2,410,000.00บาท    

 
 

 
 
กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
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ช่ือโครงการ : การพัฒนาศักยภาพและกลไกการดําเนินงานความรวมมือ 
ดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
เพ่ือความม่ันคงทางสุขภาพโลก (GHSA)  
หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ กรมควบคุมโรค 

 
 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
๑.  ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๑) 

 เปาหมายท่ี ๑ : ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
 เปาหมายท่ี ๒ : บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เปาหมายท่ี ๓ : กองทัพ หนวยงานดานความม่ันคง ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม 
                           ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
 เปาหมายท่ี ๔ : ประเทศไทยมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม  
                        ระหวางประเทศ 
 เปาหมายท่ี ๕ : การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

อธิบายความสอดคลอง
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

๒.  ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนยอยดานแผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (สวนการรักษาความ

ม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ) 
 แนวทางการพัฒนา (๑๑) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 
 

๓.  ความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติดานการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง ปลอดภัยและสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
 ตัวชี้วัด (๑) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันการลักลอบเขา

เมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
              (๒) ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 กลยุทธ (๑) บูรณาการจัดทาการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและ
ยานพาหนะระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบาน
และใหประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปูองกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเขาสูประเทศไทย
ผานชองทางชายแดน 

แบบฟอรมขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีมีความสอดคลองกับ 

แผนบริหารจดัการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 
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  (๓) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการเปน
ประตูเชื่อมโยงการคาท่ีมีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความม่ันคง และรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานในการบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 
๔.  ความสอดคลองกับแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) (แผนระดับท่ี ๓) 
  แนวทางการดําเนินงานตามแผนฯ ๑๐ แนวทาง 
   แนวทางท่ี ๑ จัดระบบปองกันพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๒ พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความม่ันคง 
   แนวทางท่ี ๓ จัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 
   แนวทางท่ี ๔ พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและควบคุมการลักลอบเขาเมืองและ 
                          ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
   แนวทางท่ี ๕ จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน 
   แนวทางท่ี ๖ พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน 
   แนวทางท่ี ๗ ดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีท่ีมีเง่ือนไขของปญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใชพ้ืนท่ีท่ีมี    
                              ปญหาเสนเขตแดนทับซอน 
   แนวทางท่ี ๘ พัฒนาระบบการขาว 
   แนวทางท่ี ๙ สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน 
   แนวทางท่ี ๑๐ จัดเฝาตรวจพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
 
๕.  หลักการและเหตุผลของแผนงาน/โครงการ (อธิบายความจําเปนท่ีตองมีแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับ     
     ความม่ันคงแหงชาติ) 

ตั้งแตป 2558 การดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ระหวางจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายแดนคูขนานตลอดระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา สํานักงานความ
รวมมือระหวางประเทศไดผลักดันการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายมาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้งแตการผลักดันให
จังหวัดคูขนานมีความตกลงความรวมมือระหวางประเทศในระดับจังหวัดเพ่ือเปนกรอบการดําเนินรวมกัน โดย
มีประเด็นภายใตกรอบความตกลงดังนี้ การแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือการเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค (Joint 
Investigation Team) ระบบการสงตอผูปวย (Referral System) และอ่ืนๆ เชน ฝกอบรมทีมสอบสวนโรค
เคลื่อนท่ีเร็ว (SRRT) การซอมแผนเพ่ือเตรียมพรอมรับสถานการณระบาดของโรคติดตออุบัติใหม One Health 
การเฝาระวังสารเคมี อาหารปลอดภัย ประเด็นฯ ดังกลาวครอบคลุมการดําเนินงานและสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศดานการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพการตามกฎอนามัยระหวางประเทศ IHR 2005 ให
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ   
 ในปจจุบันโรคติดเชื้อและภัยสุขภาพเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงทางสุขภาพของนานาประเทศ เพ่ือ
ตอบสนองตอภัยคุกคามสุขภาพ ท่ีสามารถแพรกระจายไดในวงกวางจากการติดตอสื่อสารท่ีไรพรมแดน และมี
ผลกระทบรุนแรงตอมนุษยและเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือลดผลกระทบและ
ปองกันปญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึน จึงจําเปนตองเรงพัฒนากลไก การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามวาระความ
ม่ันคงดานสุขภาพโลก (GHSA) นอกจากการประเมินผลตาม Joint External Evaluation การดําเนินงานตาม
วาระความม่ันคงดานสุขภาพโลก (GHSA) จะเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการสนับสนุน ขับเคลื่อน และผลักดันให
ประเทศไทยเปนสมาชิกท่ีเขมแข็งในองคการอนามัยโลกตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR 2005)  
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สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ เล็งเห็นความสําคัญในการดําเนินงานตามวาระความม่ันคงดานสุขภาพ
โลก (GHSA) ระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายแดนคูขนานเปนสําคัญ ผลักดันให
เกิดแผนงานความม่ันคงดานสุขภาพระดับโลก (GHSA) ในระดับจังหวัด เพ่ือเตรียมความพรอมตอบโตภัย
คุกคามทางสุขภาพระหวางประเทศและปองกันควบคุมโรคเพ่ือใหเกิดความม่ันคงทางสุขภาพแกประชาชนใน
ประเทศ  
 
๖.  วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพจังหวัดชายแดนตามประเด็นวาระความม่ันคงดานสุขภาพโลก (GHSA) 
2. เพ่ือจัดทําแผนงานและดําเนินงานตามแผนการพัฒนาศักยภาพและกลไกการดําเนินงานความรวมมือ 
ดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ตามกรอบความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือความ
ม่ันคงทางสุขภาพโลก (GHSA) 
 
๗.  เปาหมายของแผนงาน/โครงการ 
1. ประเทศไทยเปนสมาชิกท่ีเขมแข็งในองคการอนามัยโลกตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR 2005) 
 
๘.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 
1. มีแผนปฏิบัติการประเด็นวาระความม่ันคงดานสุขภาพโลก (GHSA) ในระดับจังหวัด 
2. รอยละของจังหวัดชายแดนท่ีเปนเปาหมายมีการพัฒนาตามประเด็นตามวาระความม่ันคงทางสุขภาพโลก 
(GHSA) ตามเกณฑท่ีกําหนด 
 
๙.  กลไกการบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
1. จัดทําแผนงานโครงการลวงหนา ใหมีความสอดคลองกับปญหาท่ีพบหรือขอจําเปนเรงดวนท่ีตองไดรับ
การแกไขและพัฒนา 
2. จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมและเพียงพอตอการบริหารจัดการโครงการ 
3. ประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวอยางสมํ่าเสมอ  
4. รวมกํากับติดตามกิจกรรมภายใตแผนงานโครงการตามความเหมาะสม 
  
๑๐. การติดตามและการประเมินผล 
1. สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1-2, 5-6 และ 8-12 สรุปผลการประเมินตามแบบรายงาน SAR ในระบบ 
Estimates ภายในวันท่ี 25 ของเดือนท่ีสิ้นสุดไตรมาส และทําการประเมินจังหวัดตามแบบประเมินท่ีกําหนดใน
เดือนมีนาคมและเดือนสิงหาคม 2564 พรอมรายงานในระบบ Estimates 
2. สํานักงานความรวมมือระหวางประเทศ รวบรวมขอมูลผลการประเมินฯ จากแบบรายงาน SAR ของ
หนวยงาน จัดทําสรุปผลการดําเนินงานภาพรวม โดยรายงาน SAR ในระบบ Estimates ภายในวันท่ี 25 
กันยายน 2564 
3. กองโรคติดตอท่ัวไป สรุปขอมูล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 
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๑๑. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน   

1. ผูบริหาร นักวิชาการ สํานักวิชาการ/สถาบัน/กอง ในสังกัดกรมควบคุมโรค เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานเฝา
ระวังปองกันและควบคุมโรคจากสํานักงานปองกันควบคุมโรค และเครือขายในพ้ืนท่ีชายแดน 
2. หนวยงานภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินงานในจังหวัดชายแดน เชน สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ, TICA, NGO ฯลฯ 
3. หนวยงานท่ีดําเนินงานดานการปองกันควบคุมโรคของประเทศเพ่ือนบาน  
 
๑๒. พ้ืนท่ีการดําเนินการ  
กรมควบคุมโรค สํานกังานปองกันควบคุมโรคท่ี 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 และ 12 และสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด รวม 23 จังหวัด ไดแก เชียงราย, นาน, ตาก, อุตรดิตถ, กาญจนบรุี, จันทบุรี, ตราด, สระแกว, บึงกาฬ, 
เลย, หนองคาย, นครพนม, บุรีรัมย, สุรินทร, อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, ระนอง, 
สงขลา, นราธิวาส, ยะลา และสตูล 
ปงบประมาณ 2564 ดําเนินการ 4 จังหวัด ไดแก สตูล นาน ระนองและสระแกว 
 
๑๓. กรอบวงเงินงบประมาณ 640,000.- บาท (หกแสนสี่หม่ืนบาทถวน) 
 
๑๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระหวาง เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 
 
๑๕. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

การพัฒนาศักยภาพจังหวัดชายแดนตามประเด็นวาระความม่ันคงดานสุขภาพโลก (GHSA) ให
ประชาชนมีความม่ันคงทางสุขภาพและมีสุขภาวะท่ีดี สงเสริมและพัฒนาประเทศไทยใหมีความม่ันคงทาง
สุขภาพโลกและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
 
๑๖. สรุปแนวทางการดําเนินการ/กิจกรรม/โครงการ 

กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา หนวยงาน
รับผิดชอบ 
กระทรวง  
หรือ กรม 

 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม  
(ถามี) 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
(ถามี) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

1. หารือแนวทางการ
จัดทําแผนปฏิบัติการตาม
วาระความม่ันคงดาน
สุขภาพโลก (GHSA) ใน
ระดับจังหวัดรวมกับ
เครือขายท่ีเก่ียวของ 

80,000 

(จังหวัดละ 

20,000) 

   - กรมควบคุม
โรค 
- สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

  

2. ทบทวนผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาภายใต
การดําเนินงานตามกรอบ

80,000 
(จังหวัดละ 
20,000) 
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กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา หนวยงาน
รับผิดชอบ 
กระทรวง  
หรือ กรม 

 

เปาหมายระดับ
กิจกรรม  
(ถามี) 

ตัวช้ีวัดระดับ
กิจกรรม 
(ถามี) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

Q1 Q2 Q3 Q4 

กฎอนามัยระหวางประเทศ 
(IHR 2005) โดยใช
แนวทางตามเครื่องมือ 
Joint external 
evaluation tool (JEE) 
และกรอบความตกลง
ระหวางประเทศ 
3. จัดทําแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ตามวาระ
ความม่ันคงดานสุขภาพ
โลก (GHSA) ในระดับ
จังหวัด 

 160,000 
(จังหวัดละ 
40,000) 

   แผนปฏิบัติการ
ตัวช้ีวัดท่ีกําหนด
ในประเด็น ตาม
วาระความมั่นคง
ดานสุขภาพโลก 
(GHSA) ระดับ
จังหวัดปท่ี 1 

4 จังหวัด มีแผน

ฯ รอยละ100 

4. พัฒนาแผนปฏิบัติการ 

(Action Plan) ตามวาระ
ความม่ันคงดานสุขภาพ
โลก (GHSA) ในระดับ
จังหวัด เพ่ือรองรับการ
ดําเนินการและการตดิตาม 
และประเมนิผล  

 80,000 
(จังหวัดละ 
20,000) 

160,000 
(จังหวัดละ 
40,000) 

80,000 
(จังหวัดละ 
20,000) 

 

5. ติดตามประเมินผล 160,000 240,000 160,000 80,000    

งบประมาณรวม 640,000 (จังหวัดละ 160,000)    

 
 

 
 
กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน 
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
 
 
 
 



แบบฟอรมขอมูลแผนงาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ 2564 ท่ีมีความสอดคลองกับ 

แผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง 

 
 

ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 
                 อยางย่ังยืน (SEC) 

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ       กรมวิทยาศาสตรการแพทย    กระทรวงสาธารณสขุ 
 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

1. ความสอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง (แผนระดับท่ี 1) 
     เปาหมาย 1 : ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
     เปาหมาย 2 : บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
     เปาหมาย 3 : กองทัพ หนวยงานดานนความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  มีความพรอม 
                           ในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง 
     เปาหมาย 4 : ประเทศมีบทบาทดานความม่ันคงเปนท่ีชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม            
                           ระหวางประเทศ 
     เปาหมาย 5 : การบริหารจัดหารความม่ันคงมีผลสําคัญท่ีเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
อธิบายความสอดคลอง 

การพัฒนาการใชสมุนไพรของประเทศเปนยุทธศาสตรท่ีรัฐบาลกําหนดไวในแผนแมบทแหงชาติ                

มีเปาหมายเพ่ือสงเสริมและรักษาภูมิปญญาเก่ียวกับสมุนไพรแลวพัฒนาการผลิตและใชประโยชนสมุนไพรไทย

อยางมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจรซ่ึงจะสงผลตอความม่ันคง ม่ันค่ัง ยั่งยืนของสมุนไพรไทย และการ

สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของไทย และการพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน (Southern 

Economic Corridor : SEC) เพ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระเบียบ

ความม่ันคงชายแดน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
 

2. ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นความม่ันคง (แผนระดับท่ี ๒) 
      แผนยอยดานแผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (สวนการรักษาความม่ัน 
          ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ) 
     แนวทางการพัฒนา(11) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน 
3. ความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
     แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติดานการรักษาความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 
     เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง  ปลอดภัยและสามารถพัฒนาไดอยางยั่งยืน 
     ตัวชี้วัด  (1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบการสัญจรขามชายแดนใหสามารถปองกันการลักลอบ 
                        เขาเมืองและปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
                   (2) ระดับความสําเร็จในการจัดการพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
     กลยุทธ  (1) บูรณาการจัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 
                         ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
                    (2) เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทยและประเทศรอบบานและให  
                         ประชาชนตามแนวชายแดนเขามามีสวนรวมในการปองกันภัยจากอาชญากรรมท่ีจะเขาสู 
                         ประเทศไทยผานชองทางชายแดน 
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                     (3) จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนดานการพัฒนาใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ  และการเปนประตู  
                         เชื่อมโยงการคาท่ีมีความสมดุลท้ังในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความม่ันคง  และความ 
                         รวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการบริหารจัดการชายแดน  การพัฒนาดานชายแดน และ 
                         การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

4. ความสอดคลองกับแผนบริหารจัดการชายแดนดานความม่ันคง (พ.ศ. 2559-2564) (แผนระดับท่ี 3) 
   แนวทางการดําเนินงานตามแผนฯ 10 แนวทาง 

     แนวทางท่ี 1  จัดระบบปองกันพ้ืนท่ีชายแดน 
     แนวทางท่ี 2  พัฒนาระบบการแจงเตือนภัยความม่ันคง 
     แนวทางท่ี 3  จัดทําการเชื่อมโยงฐานขอมูลการการสัญจรขามแดนประกอบดวยสินคาและยานพาหนะ 
     แนวทางท่ี 4  พัฒนาระบบการสัญจรขามแดนใหสามารถปองกันและการควบคุมการลักลอบเขาเมืองและ 
                          ปญหาอาชญากรรมขามชาติ 
     แนวทางท่ี 5  จัดระบบแรงงานตางดาวขามแดน 
     แนวทางท่ี 6  พัฒนาระบบการตรวจโรคระบาดและระบบสงตอผูปวยขามพรมแดน 
     แนวทางท่ี 7  ดําเนินการจัดระเบียบพ้ืนท่ีมีเง่ือนไขของปญหาความม่ันคงหรือควบคุมการใชพ้ืนท่ีท่ีมี 
                          ปญหาเสนเขตแดนทับซอน 
     แนวทางท่ี 8  พัฒนาระบบการขาว 
     แนวทางท่ี 9  สนับสนุนและพัฒนาปฏิบัติการจิตวิทยาในพ้ืนท่ีชายแดน 
     แนวทางท่ี 10  จัดเฝาตรวจพ้ืนท่ีชายฝงทะเล 
 
5. หลักการและเหตุผลของแผนงาน/โครงการ (อธิบายความจําเปนท่ีตองมีแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับความ

ม่ันคงแหงชาติ) 

คณะรัฐมนตรีไดเล็งเห็นถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีและกําหนดใหมีการพัฒนา 4 จังหวัดภาคใตตอนบน              

ซ่ึงประกอบดวย จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในรูปแบบการพัฒนา

พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใตอยางยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)  รวมท้ังพ้ืนท่ีเขตชายแดน

ภาคใตท่ีเปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญมาก มีพืชสมุนไพรท่ีสําคัญหลายชนิดท่ีกรมวิทยาศาสตรการแพทยให

ความสํา คัญ ไดแก  วานไอ เหล็ก ดาหลา ยานางแดง ยาหยา ฝนแสนหา กระชายขาว และ ไพลดํา                    

เพ่ือเปนฐานเศรษฐกิจใหมท่ีตอยอดการพัฒนาจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี เพ่ิมโอกาส

ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาคยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จัด

ระเบียบความม่ันคงชายแดน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยใชประโยชนจากประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงสนับสนุนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษท้ังดานสิทธิประโยชนการลงทุน การจัดตั้งศูนยบริการแบบ

เบ็ดเสร็จ การบริหารจัดการแรงงาน สาธารณสุขและความม่ันคง รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดาน

ศุลกากร การจัดหาพ้ืนท่ีพัฒนาเพ่ือใชประโยชนสําหรับการลงทุน 

โดยโครงการของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุขไดรวมบูรณาการกับหนวยงาน
เครือขาย ไดคํานึงถึงการพัฒนาวัตถุดิบของพืชสมุนไพรใหไดคุณภาพถือเปนปจจัยสําคัญในชวงตนน้ํา และไดให
ความสําคัญในการพัฒนาสมุนไพรในเขตระเบียงเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เพ่ือใหสามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑ 
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แปรรูปสมุนไพร เครื่องสําอางหรือยาสมุนไพร โดยการคัดเลือกสายพันธุ การทดสอบคุณภาพทางหองปฏิบัติการ  
และการกํากับดูแลมาตรฐานของผลิตภัณฑเหลานี้ การไดวัตถุดิบท่ีดี มีสารสําคัญสูง ประกอบไปดวยหลายปจจัย

ไดแกสายพันธุพืช ซ่ึงการปรับปรุงพันธุเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับเกษตรกรผูทําการเพาะปลูก เพ่ือ 

จะไดพืชสายพันธุดีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาสายพันธุพืชอาจไดจากวิธีการรวบรวม การนําเขา 

การฉายรังสีเพ่ือใหเกิดการกลายพันธุ และการศึกษาเบื้องตนของลักษณะท่ีตองการของแหลงเชื้อพันธุกรรมโดยจัด

จําแนกสายพันธุโดยการใชดีเอ็นเอบารโคด และการวิเคราะหหาสารสําคัญในแตละสายพันธุจนถึงข้ันการ

ประเมินผลผลิต เพ่ือตรวจสอบความสามารถในการใหผลผลิตและการไดสารสําคัญของสายพันธุท่ีไดมาเพ่ือ

เหมาะสมสําหรับปลูกเปนการคาได เพ่ือนํามาใชประโยชนในดานตางๆ เพ่ือใหไดสารสําคัญบางชนิด เพ่ือใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสําอาง และเภสัช รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรในภาคใตและพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศไทย จะเปนการขยายโอกาสเชิงพาณิชยของผูประกอบการในการจําหนายสูตลาดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ซ่ึงตองคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพร เพ่ือใหผูบริโภคมีความม่ันใจในการใช

ผลิตภัณฑจากสมุนไพร ตลอดจนสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากสมุนไพรและยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพของสมุนไพรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยตองพัฒนามาตรฐานและติดฉลากเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพสมุนไพรไทยจะชวยยืนยันใหผูบริโภคมีความม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรโดย

ตองมีการประเมินความปลอดภัยของสมุนไพรดวยการศึกษาพิษตอเซลลเพาะเลี้ยงท้ังตอเซลล SV-80, Chang-

Liver และ HEK-293 เพ่ือเปนการประเมินความปลอดภัยเบื้องตนรวมถึงทํานายการเกิดพยาธิสภาพท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในการใชผลิตภัณฑสมุนไพร ซ่ึงการประเมินความปลอดภัยของสมุนไพรจะเปนการสนบัสนุนและสรางความ

เชื่อม่ันใหประชาชนมีการใชสมุนไพรไดอยางมีความม่ันใจ รวมถึงเปนการยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีศักยภาพแขงขันในตลาดโลก และดําเนินการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสารสกัด

สมุนไพรในประเทศ เพ่ือการประหยัดงบประมาณของประเทศในการนําเขาสารสกัดสมุนไพรจากตางประเทศ และ

ยังสามารถพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการตอยอดเปนผลิตภัณฑยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพ

จากสารสกัดสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรตนแบบเพ่ือใชเปนผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑเสริมอาหารและ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เพ่ือใหประชาชนม่ันใจในคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทย อีกท้ังเปนการ

สนับสนุนยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑสมุนไพรภายในประเทศใหมีศักยภาพ สามารถแขงขันใน

ตลาดผลิตภัณฑสมุนไพร ซ่ึงมีมูลคาการจําหนายและสงออกตอปมีจํานวนหลายพันลานบาท 
 

6. วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ 
      6.1 เพ่ือพัฒนาคัดเลือกพันธุพืชสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ และประเมินความปลอดภัยของสมุนไพร 

 6.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและผลิตภัณฑสมุนไพร 
 6.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
      6.4 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรตนแบบเพ่ือเปนผลิตภัณฑสุขภาพ สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากสมุนไพร 
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7. เปาหมายของแผนงาน/โครงการ 
 

7.1 ไดผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพไมนอยกวา 4 ชนิด 

7.2 ประชาชนมีโอกาสใชผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรท่ีมีคุณภาพเทียบเทาหรือดีกวาผลิตภัณฑท่ี

นําเขาจากตางประเทศในราคาท่ีต่ํากวา 

7.3 ประเทศไทยจะสามารถพ่ึงตนเองดานวัตถุดิบและผลิตภัณฑสุขภาพจากสมุนไพรท่ีสามารถทดแทน

หรือลดการนําเขาผลิตภัณฑประเภทเดียวกันจากตางประเทศได 
 

8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 
 

     8.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ    
                ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 4 ชนิด    
      

     8.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ  
                ผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีมีคุณภาพ 4 ชนิดเปนไปตามมาตรฐานสากล  รอยละ  100  
 

9. กลไกการบริหารจัดการเพ่ือใหแผนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย 
      มีการบริหารจัดการโครงการอยางตอเนื่อง  โดยคณะทํางานบริหารจัดการโครงการ และคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผล 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
     มีระบบรายงานผลโครงการเปนรายเดือนทุกเดือน และมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่องเปนราย
ไตรมาส โดยคณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการ  
 

11. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน 
1. ประชาชนผูบริโภคมีความม่ันใจในการใชผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

2. ผูประกอบการในการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพร 

 

12. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
                 กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 

13. กรอบวงเงินงบประมาณ 
 

                 7,210,000 บาท   (เจ็ดลานสองแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 
 

14. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564  
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15. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

15.1 ประชาชนสามารถเลือกใชสมุนไพรไดอยางม่ันใจในความปลอดภัย  
15.2 สนับสนุนผูประกอบการในการสงออกผลิตภัณฑสมุนไพร  
15.3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และสราง

มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจของไทย 
 
16. สรุปแนวทางการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 
 

 
 

กิจกรรม 

กรอบระยะเวลา หนวยงาน
รับผิดชอบ
กระทรวง
หรือกรม 

เปาหมาย 

ระดบักิจกรรม 

(ถามี) 

ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม 

(ถามี) ปงบประมาณ2564 
 

Q1 

 

Q2 

 

Q3 

 

Q4 

พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบ
สมุนไพรเพ่ือ
สนับสนุนการ
แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ
สมุนไพรครบ
วงจร 

    กรมวิทยา
ศาสตรการ
แพทย 

-ไดผลิตภัณฑสมุนไพรท่ี
มีคุณภาพไมนอยกวา  
4 ชนิด 
-องคความรูท่ีไดจากการ
วิจัยและพัฒนาและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร
ตนแบบจากพืชสมุนไพร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
จํานวนวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดรับการ
พัฒนาเพ่ือเปน
ผลิตภัณฑตนแบบ   
4 ชนิด  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
จํานวนวัตถุดิบ
สมุนไพรท่ีไดรับการ
พัฒนาเพ่ือเปน
ผลิตภัณฑตนแบบ  
4 ชนิด เปนไปตาม
มาตรฐานสากล   
รอยละ100  

งบประมาณรวม    7,210,000   บาท 
 

 
 

 
 


