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 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข โดยมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ก ากับการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข 
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2565-2567 เพ่ือให้กลุ่มงานต่าง ๆ ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รวมถึงหน่วยงานระดับอ าเภอ 
ระดับต าบล และหน่วยงานระดับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าโครงการ
เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ  
 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดท า
โครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ        
ในจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
คู่มือดังกล่าว คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หากมีข้อแนะน าหรือข้อผิดพลาด
ประการใด ขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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1. โครงการที่เสนอขออนุมัติ ต้องบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต หรือแผนเงิน
บ ารุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ด าเนินการรวบรวม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด และแผนเงินบ ารุงในภาพรวม) 

2.  กลุ่มงาน/หน่วยงานต่าง ๆ จัดท าโครงการตามรูปแบบการเขียนโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยมีบันทึกข้อความ
หรือหนังสือน าส่ง เป็นลายลักษณ์อักษร (รูปแบบการเขียน โครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1,2) 
โดยจัดท าโครงการมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเพ่ือขออนุมัติ จ านวน 2 ชุด พร้อมแนบ             
แบบประเมินการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข มาพร้อมโครงการด้วยทุกครั้ง (รายละเอียดแบบฟอร์มการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์                            
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3) 

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบ /กลั่นกรองโครงการฯ (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับ
โครงการฯ โดยตรวจสอบจากวัน เวลา ในเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานฯ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานหรือไม่/ดูผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และมีการประเมิน
ความสอดคล้องของโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 3.2 ตรวจสอบแหล่งงบประมาณ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเชิงของปริมาณงาน และห้วงเวลา             
ที่ด าเนินงานตามโครงการฯ ว่าสามารถด าเนินการไดท้ันตามกรอบเวลาที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
 3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณ ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ         
เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ และการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป      
(งานการเงิน) 

4. โครงการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ด าเนินการตาม   
ขั้นตอนต่อไป ดังนี้ 
 4.1 กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะด าเนินการส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง (ภายใน 15 วัน) 
 4.2 กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการ
เสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่รับโครงการ ตามเลขที่รับ
หนังสือของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 วันท า
การ 
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5. ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติโครงการ 
 5.1 กรณีงบประมาณส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเงินงบประมาณอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบ           
โดยระดับกลุ่มงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นกรณีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลงนามอนุมัติ
โครงการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานจะต้องท าบันทึกข้อความหรือหนังสือน าส่ง เป็นลายลักษณ์
อักษร โดยบันทึกข้อความจะต้องประกอบด้วย 1) ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม 2) ข้อเท็จจริง 3) ข้อกฎหมาย               
4) ข้อพิจารณา 5) ข้อเสนอ  
 5.2 โครงการของหน่วยงานระดับอ าเภอ/ต าบล (โรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน) ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดฯ หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. โครงการที่ผ่านการอนุมัติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ บันทึกโครงการในบัญชีควบคุมโครงการฯ โดยหากมี      
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องด าเนินการจัดท าหนังสือ หรือบันทึกข้อความ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ 

7. การจัดส่งโครงการทีเ่สร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัต ิ
 7.1 โครงการฯ (ฉบับจริง) ส่งคืนหน่วยงานรับผิดชอบ จ านวน 1 ชุด 
 7.2 โครงการฯ คู่ฉบับ เก็บไว้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จ านวน 1 ชุด 
8. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการฯ  (รายเดือน/ไตรมาส) 
9.รายงานผลความก้าวหน้า และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน  
(รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) 
10. กรณีขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการมี 2 กรณี ดังนี้ 
  10.1 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  10.1.1 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ให้ท าบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว                 
จ านวน 1 ชุด 
  10.1.2 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณให้ท าการยกเลิก 
และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 
  10.2 โครงการที่ด าเนินการแล้ว ให้ชี้แจงกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการ
ขยายระยะเวลา โดยท าเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว                 
จ านวน 1 ชุด (ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) 
 
 
 
 
. 
 
 
 



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หน้า 3 
 

เสนอผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำลงนำม

อนุมติัโครงกำร (ภำยใน 10 วนัท ำ

กำร) 

จงัหวดัตรวจสอบ/รวบรวม/วิเครำะห์

แผนงำนและส่งแผนงำนกลบัไปยงั

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

กลุ่มงำนพฒันำยทุธศำสตร์ฯ ตรวจสอบโครงกำร 

(เอกสำรแนบ1,2,3) และงำนกำรเงินตรวจสอบ

ระเบียบกำรเงิน (ภำยใน 3 วนัท ำกำร) 

กระบวนงำนกำรประเมินผลประสิทธิภำพของโครงกำร 

 ขั้นตอนกำรปฏิบติังำน                                                                   วธีิกำรปฏิบติังำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 จงัหวดัก ำกบั ติดตำม กำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำย (ไตรมำส                  
ละคร้ัง) งบประมำณ วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน และประสิทธิภำพ  
ของกำรจดัท ำแผน เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/แผน
งบประมำณใน  ภำพรวมของปัจจุบนัและปีท่ีผำ่นมำ 

กลุ่มงำน/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำร                          

ตำมแผนงำนโครงกำรในปีงบประมำณ 

1.1 จังหวัดด ำ เ นินกำรแจ้งให้หน่วยงำนต่ำง  ๆ  จัดท ำแผน                  
และส่งแผนงำน/แผนงบประมำณมำยงัจงัหวดั  
1.2 จงัหวดัตรวจสอบแผนงำน/แผนงบประมำณ 
1.3 จงัหวดัรวบรวมและด ำเนินกำรวิเครำะห์แผนงำน/แผน 
  งบประมำณตำมยทุธศำสตร์ เป้ำหมำยของจงัหวดัและตำม 
  นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข 
1.4 จงัหวดัส่งแผนงำน/แผนงบประมำณท่ีไดท้  ำกำรวิเครำะห์แลว้  
  กลบัไปยงัหน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

2.1 หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเขียนโครงกำรตำมแผนงำน เพ่ือเสนอ 
  ผูมี้อ  ำนำจในกำรลงนำมอนุมติัโครงกำร 
2.2 กลุ่มงำนพฒันำยทุธศำสตร์ฯด ำเนินกำรตรวจสอบโครงกำรตำม 
  แผนงำน และประเมินควำมสอดคลอ้งยทุธศำสตร์ 
2.3 กลุ่มงำนพฒันำยทุธศำสตร์ฯ ส่งโครงกำรไปยงักลุ่มงำนบริหำร 
   ทัว่ไป (งำนกำรเงิน) เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้งของโครงกำร 
   และระเบียบกำรเงิน (ภำยใน 3 วนัท ำกำร) 
2.4 โครงกำรท่ีไม่ผ่ำน มีกำรปรับแก ้จงัหวดัจะส่งกลบัหน่วยงำนท่ี     
รับผิดชอบเพ่ือแกไ้ข (ภำยใน 15 วนัท ำกำร)  
3.1โครงกำรท่ีผ่ำน งำนกำรเงินเสนอโครงกำรเพ่ือเสนอผูมี้อ  ำนำจ
พิจำรณำลงนำมอนุมติัโครงกำร (ภำยใน 10 วนัท ำกำร) 
3.2 กลุ่มงำนพฒันำยทุธศำสตร์ฯ ส่งโครงกำรให้หน่วยงำนเจำ้ของ 
   โครงกำรด ำเนินกำรต่อไป  
3.3 กลุ่มงำน/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรตำมแผนงำน
โครงกำรในปีงบประมำณ 
3.4 กรณีขอขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรมี 2 กรณี 
    1.โครงกำรท่ีด ำเนินกำรให้ช้ีแจงกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรไปแล้ว 
และช้ีแจงกิจกรรมท่ีต้องกำรขยำยระยะเวลำ โดยท ำเป็นบันทึก
ขอ้ควำมขอขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรแนบโครงกำรท่ีอนุมติั
แลว้จ ำนวน 1 ชุด  (ภำยใน 3 เดือน ก่อนส้ินปีงบประมำณ) 
     2. โครงกำรท่ียงัไม่ไดด้  ำเนินกำร 
 2.1 กรณีโครงกำรท่ียงัไม่ไดด้  ำเนินกำร และโครงกำรยงั
อยู่ในระหว่ำงปีงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร ให้ท  ำบันทึก
ขอ้ควำมขอขยำยระยะเวลำด ำเนินโครงกำรแนบโครงกำรท่ีอนุมติั
แลว้ จ  ำนวน 1 ชุด 
 2.2 กรณีโครงกำรท่ียงัไม่ได้ด ำเนินกำร และอยู่ในช่วง
ข้ำมปีงบประมำณให้ เสนอโครงกำร เ พ่ือขออนุมัติใหม่ใน
ปีงบประมำณถดัไป  

กำรก ำกบัติดตำม และ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผนงำน/โครงกำร 

เสนอ นพ.สสจ                

(โครงกำรระดบัอ ำเภอ/ต ำบล) 

เสนอผวจ.                                 

(โครงกำรระดบักลุ่มงำนในสสจ.) 

กลุ่มงำน/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบเสนอโครงกำรเพ่ือ

ตรวจสอบตำมแผนงำนมำยงัจงัหวดั (เอกสำรแนบ1,2,3) 

ผำ่น ไม่ผำ่น 

แกไ้ข ภำยใน 15 วนัท ำกำร 

กลุ่มงำน/หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบส่งแผนงำนมำยงัจงัหวดั 

ขอ

ขยำย 

ด ำเนินกำรแลว้                 

ขอขยำย ภำยใน 3 เดือน 

ยงัไม่ด ำเนินกำร 

ยงัอยูร่ะหวำ่ง

ปีงบประมำณ

ขอขยำย   

ภำยใน 3 เดือน 

 

 

ขำ้มปีงบประมำณ

ให้เสนอโครงกำร

ใหม ่

 

1 

2 

3 

4 
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(แบบฟอรม์โครงการ เสนอนายแพทยส์าธารณสขุจังหวดัภเูก็ต) 

1.ชือ่โครงการ............................................................................................................................. ......................... 

2.หลกัการและเหต ุ

 .................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................ 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 ........................................................................................................................... .................... 
3.2 ......................................................................................................................... .....................  

4. ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวดัและนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 
................................................................................................................................................................ 

5.กลวธิดี าเนนิการ 
 5.1 ............................................................................................................................. ........................... 
 5.2................................................................................................... ...................................................... 

6.กลุ่มเป้าหมาย 
 ....................................................................................................................................................   

7.ระยะเวลาด าเนนิการ    
 ............................................................................................................................. .................................. 
8. สถานทีด่ าเนนิการ 
 ............................................................................................................................. .................................. 

9.งบประมาณ 
     งบประมาณจาก..................................................................... ............................................................ 
แผนงาน........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ........................................................................................... ............................ 
ผลผลิต...........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ............................................................................................ ......................... 
กิจกรรม.........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ......................................................................................... .............................. 
จ านวนเงิน...............................................บาท  (.........................................บาทถ้วน)   
ล าดบั 

 
 

(1) 

รายการ 
 
 

(2) 

อตัราหรอืราคาตอ่
หนว่ย 

(บาท/หนว่ย) 
(3) 

จ านวน 
 

(หน่วย) 
(4) 

ระยะเวลา 
(ชม./วนั) 

 
(5) 

งบประมาณ 
 

(บาท) 
=(3)x(4)x(5) 

กจิกรรมที่
1............................................................................................................................................................................................ 

1      
2      

รวมเปน็เงนิ  
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10.ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
10.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11.ผูร้บัผดิชอบโครงการ  

  ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
         
12.  ผูเ้ขยีนโครงการ        ลงชื่อ..............................................................ผู้ เขียนโครงการ 

   (.........................................................) 
    …………………………………………………… 

 
 

13.  ผูเ้สนอโครงการ          ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ                     
   (.........................................................) 

     …………………………………………………… 
 
 
14.  ผูเ้หน็ชอบโครงการ    ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                     

(.........................................................   
 …………………………………………………… 

                    
 
15. ผู้อนมุัตโิครงการ“โครงการ………………………………………………………………………………………………………………” 
งบประมาณทั้งสิ้น......................................................บาท (....................................................................................บาทถ้วน) 
   
 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ                   
              (.........................................................) 
                …………………………………………………… 
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(แบบฟอรม์โครงการ เสนอผูว้า่ราชการจังหวดัภเูกต็) 
1.ชือ่โครงการ............................................................................................................................. ........................  

2.หลกัการและเหต ุ

 .................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

3.วัตถุประสงค์ 

 3.1 ........................................................................................................................... .................... 
3.2 ........................................................................................................ ......................................  

4. ความสอดคล้องกบัยุทธศาสตรจ์ังหวดัและนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ 
................................................................................................................................................................ 

5.กลวธิดี าเนนิการ 
 5.1 ............................................................................................................................. ........................... 
 5.2...................................................................................................................................................... ... 

6.กลุ่มเป้าหมาย 
 ....................................................................................................................................................   

7.ระยะเวลาด าเนนิการ    
 ................................................................................. .............................................................................. 
8. สถานทีด่ าเนนิการ 
 ............................................................................................................................. .................................. 

9.งบประมาณ 
     งบประมาณจาก.................................................................................................................. ............... 
แผนงาน........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.......................................... ............................................................................. 
ผลผลิต...........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ........................................................................................ ............................. 
กิจกรรม.........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ............................................................................................. .......................... 
จ านวนเงิน...............................................บาท  (.........................................บาทถ้วน)   
ล าดบั 

 
 

(1) 

รายการ 
 
 

(2) 

อตัราหรอืราคาตอ่
หนว่ย 

(บาท/หนว่ย) 
(3) 

จ านวน 
 

(หน่วย) 
(4) 

ระยะเวลา 
(ชม./วนั) 

 
(5) 

งบประมาณ 
 

(บาท) 
=(3)x(4)x(5) 

กจิกรรมที่
1............................................................................................................................................................................................ 

1      
2      

รวมเปน็เงนิ  

หมายเหต ุ: ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ /10.ผลที่... 
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10.ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
10.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

11.ผูร้บัผดิชอบโครงการ  

  ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
         
12.  ผูเ้ขยีนโครงการ        ลงชื่อ..............................................................ผู้ เขียนโครงการ 

   (.........................................................) 
    …………………………………………………… 

 
 

13.  ผูเ้สนอโครงการ          ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ                     
   (.........................................................) 

     …………………………………………………… 
 
 
14.  ผูเ้หน็ชอบโครงการ 
   เห็นชอบ 
   ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก........................................................................................  
 
      ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ                     

(........................................................)         
 …………………………………………………… 

                    
 
15. ผู้อนมุัตโิครงการ“โครงการ………………………………………………………………………………………………………………” 
งบประมาณทั้งสิ้น......................................................บาท (....................................................................................บาทถ้วน) 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................  
 
 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ                   
              (.........................................................) 
                …………………………………………………
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               การเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวดัและนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี..........  
(1 ชดุ : 1 โครงการ) 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
นโยบาย

นายกรัฐมนตร ี
นโยบาย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง

สาธารณสุข 

นโยบาย
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดภูเก็ต 

กลยุทธ์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัภูเกต็ 

 
 
 

        

 
การประเมนิโครงการตามความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวดัและนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 

ล าดับ รายละเอียดการให้คะแนน คะแนนเต็ม 
ผู้ประเมินโครงการ 

(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) 
ผู้ตรวจสอบโครงการ 

(หน่วยงานระดับจังหวัด) 
ผลการประเมิน ผลการประเมิน 

1 ความสอดคล้อง 5    
2 ความยากง่าย 5   
3 ความคุ้มค่า 5   
4 การบูรณาการ 5   

รวมคะแนน 20   

ลงชื่อผู้ประเมินและผู้ตรวจสอบโครงการ 

           
 (……………………………………………………….) 

ต าแหน่ง…………………………………………………. 
……………………………………………………… 

 

 
 (………………………………………………………) 

ต าแหน่ง…………………………………………………… 
…………………………………………………. 
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*** หมายเหตุ : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
 - ผู้ประเมินโครงการ คือผู้ที่ท าการประเมินโครงการนั้นๆของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ว่ามีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยาก
ง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการเสนอโครงการมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 - ผู้ตรวจสอบโครงการ คือผู้ที่ตรวจสอบโครงการในระดับจังหวัด ซึ่งในท่ีนี้คือ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ว่าโครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยากง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนเสนอ
โครงการเพือ่พิจารณาลงนามอนุมัติ 
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ข้อที ่ ประเด็นนโยบาย 

นโยบายนายกรฐัมนตร ี(พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา) 12  ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

ประเด็นที่ 2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ประเด็นที่ 3 มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

ประเด็นที่ 4 การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

ประเด็นที่ 5 การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

ประเด็นที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

ประเด็นที่ 7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 

ประเด็นที่ 8 แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

ประเด็นที่ 9 แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

ประเด็นที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

ประเด็นที่ 11 จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 

ประเด็นที่ 12 ฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

นโยบายกระทรวงสาธารณสขุ  

ข้อที ่1 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง 
•  ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัวสามคน หมอประจ า
บ้าน (อสม) หมออนามัย หมอครอบครัว 

ข้อที่ 2 
เศรษฐกิจสุขภาพ 
• เพ่ิมมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

ข้อที่ 3 
สมุนไพร กัญชา กัญชง 
• สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์ 
ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ 

ข้อที่ 4 
สุขภาพดีวิถีใหม่ 
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่New Normal อาหาร ออกก าลังกาย Health literacy 

ข้อที่ 5 

COVID-19 
• เพ่ิมศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม ่เป็นองค์กรหลักใน
การบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ใน
ประเทศไทย 
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ข้อที ่ ประเด็นนโยบาย 

ข้อที่ 6 ระบบบริการก้าวหน้า 
• ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่ 
• New Normal Medical Care , Digital Health 
• Innovative Healthcare Management 

ข้อที่ 7 ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
• ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ 
• พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก 

ข้อที่ 8 ธรรมาภิบาล 
• ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริตประโยชน์ของประชาชน 

ข้อที่ 9 องค์กรแห่งความสุข 
• พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพงานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้น ารุ่นใหม่ 

นโยบายปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ประเด็นที่ 1 ให้ความส าคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชด าริโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประเด็นที่ 2 

ระบบสุขภาพ 
• มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
• ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจ าตัว 3 คน 
• ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม 

ประเด็นที่ 3 

ระบบบริการก้าวหน้า 
• เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ 
• New Normal Medical Care 
• ยกระดับสู่ Innovation healthcare management 
• สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกที่ 

ประเด็นที่ 4 

เศรษฐกิจสุขภาพ 
• เพ่ิมมูลคา่ทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ 
• ให้ความส าคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ 
• เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย 

ประเด็นที่ 5 
สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) 
• สร้างความม่ันใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 
• สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ 

ประเด็นที่ 6 

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล 
• บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
• สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ 
• งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพ่ี เพ่ือน น้อง 
• สร้างผู้น ารุ่นใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ ) 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครอง 

ผู้บริโภคท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสู่ต้นแบบชุมชนเมืองสุขภาวะดีระดับประเทศ 
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ข้อที ่ ประเด็นนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นเลิศรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติให้มี

ประสิทธิภาพ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรสุขภาพสู่องค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 
รองรับภารกิจหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 

กลยทุธ ์ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดภเูกต็ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรู้เท่าทัน (Health Literacy) พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในการพ่ึงพาตนเอง

และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมเมือง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค

อย่างครอบคลุมเป็นธรรม และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนเมือง เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพให้มี

ความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพการเป็นเมืองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับการรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ

รองรับการท่องเที่ยวและ Smart City 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์มูลค่าสูง 

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาศูนย์ประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสาธารณสุข
ต่างประเทศ รองรับการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยน าเทคโนโลยี/นวตักรรมและการใช้กฎหมายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 9 จัดบริการสาธารณสุขทางทะเลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ให้กับ
ประชาชนโดยบริการตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 10 เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
สาธารณสุขของจังหวัดให้เอ้ือต่อประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ 
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (สรรหา พัฒนา ธ ารงรักษาไว้) รองรับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศโดยบูรณาการกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
สุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ที่ 14 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมใช้ในการพัฒนานโยบาย
และนวัตกรรมการบริการ 
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