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1. โครงการที่เสนอขออนุมัติ ต้องบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน หรือแผนเงินบ ารุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ และ      
แผนเงินบ ารุงในภาพรวม) 

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

3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบ /กลั่นกรองโครงการฯ (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับ
โครงการฯ โดยตรวจสอบจากวัน เวลา ในเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานฯ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต แผนปฏิบัติราชการ     
ของหน่วยงาน หรือแผนเงินบ ารุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ 

3.2 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานหรือไม่/ดูผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร และมีการประเมิน
ความสอดคล้องของโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
 3.3 ตรวจสอบแหล่งงบประมาณ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในเชิงของปริมาณงาน และห้วงเวลา             
ที่ด าเนินงานตามโครงการฯ ว่าสามารถด าเนินการไดท้ันตามกรอบเวลาที่ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
 3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณ ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ         
เพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ และการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป      
(งานการเงิน) 

4. โครงการฯ ที่ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ด าเนินการ         
ตามข้ันตอนต่อไป ดังนี้ 
 4.1 กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะด าเนินการส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือด าเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง (ภายใน 5 วันท าการ) 
 4.2 กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ด าเนินการ
เสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่รับโครงการ ตามเลขที่รับ
หนังสือของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 วัน       
ท าการ 
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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 บันทึกโครงการในทะเบียนควบคุมโครงการฯ 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 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เก็บไฟล์ข้อมูลโครงการในระบบทะเบียนโครงการ 
8. กระบวนการติดตามโครงการ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดท าระบบทะเบียนโครงการ โดยแจ้งสถานะ
ของโครงการในแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถติดตามสถานะโครงการได้ใน
ระบบทะเบียนโครงการ ทั้งนี้โครงการใดที่ด าเนินการเร่งด่วน ให้ระบุวันที่ด าเนินโครงการให้
ชัดเจน และแจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต เพ่ือเร่งรัดกระบวนการลงนามอนุมัติโครงการต่อไป 
9. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามโครงการฯ  (รายไตรมาส) 
10.รายงานผลความก้าวหน้า และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส  
(รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4) 
11. กรณีขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการมี 2 กรณี ดังนี้ 
  11.1 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  11.1.1 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร ให้ท าบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว                 
จ านวน 1 ชุด 
  11.1.2 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณให้ท าการยกเลิก 
และเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป 
  11.2 โครงการที่ด าเนินการแล้ว ให้ชี้แจงกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการ
ขยายระยะเวลา โดยท าเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ว                 
จ านวน 1 ชุด (ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ) 
 
 

ระบบทะเบียนโครงการ 
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เสนอผูมี้อ  ำนำจพิจำรณำลงนำม

อนุมติัโครงกำร (ภำยใน 10 วนัท ำกำร) 

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 5 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  

หมายเหต ุ: ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ /10.ผลที่... 

เอกสารแนบหมายเลข 1 
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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... 

เอกสารแนบหมายเลข 2 



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หน้า 7 
 

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



กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หน้า 8 
 

               การเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวดัและนโยบายรฐับาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี..........  
(1 ชดุ : 1 โครงการ) 

 

ล าดับ ช่ือโครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี  
ด้านสาธารณสุข  

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
โครงการเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ 
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
ข้อที ่ ประเด็นนโยบาย 

แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ีดา้นสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579) 

ประเด็นที ่1 PP&P Excellence 

ประเด็นที ่2 Service Excellence 

ประเด็นที ่3 People Excellence 

ประเด็นที ่4 Governance Excellence 

นโยบายมุง่เนน้ รองนายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุข  

ประเด็นที ่1 ประชาชนเขา้ถงึบริการสุขภาพไดม้ากขึน้ 
  1.1  เพิ่มความครอบคลุมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่บ้าน และชุมชนโดย 3 หมอ และ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
  1.2 สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐอย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว  
        * โรงพยาบาลของประชาชน *บริการสุขภาพไร้รอยต่อ * ดูแลองค์รวมทั้งกายและจิต 
        * เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล 

ประเด็นที ่2 ยกระดบัการเสริมสรา้งสุขภาพเพือ่คนไทยแข็งแรง 
  2.1  ปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย 
ทันสมัย 
  2.2 ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขภาพดี 
  2.3 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ทั้งกายและใจ 

ประเด็นที ่3 ผูส้งูอายุตอ้งไดร้บัการดูแลอยา่งเปน็ระบบและทัว่ถึง 
  3.1 ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรง 
  3.2 บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะสมองเสื่อม 
  3.3 สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

ประเด็นที ่4 น าสุขภาพขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
  4.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก 
  4.2 ขยายสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค
และประชาคมโลก 

ประเด็นที ่5 ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน 
  5.1 พัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ ให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง 
สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง 
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ข้อที ่ ประเด็นนโยบาย 

นโยบายปลดักระทรวงสาธารณสุข  
ประเด็นที ่1 เพิม่ประสิทธภิาพการสื่อสาร ยกระดบัการสรา้งความรูด้า้นสขุภาพในทุกมิติ 

  1.1  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ ของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนให้แข็งแรง 

ประเด็นที ่2 ยกระดบัระบบบริการรองรบัสงัคมสูงวยั และลดอัตราตายโรคส าคญั 
  2.1 เสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพ่ิมศักยภาพ 3 หมอ 
  2.2 ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน” 
  2.3 เพ่ิมขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่ายโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง” 

ประเด็นที ่3 ผลกัดนัการบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุสูยุ่คดจิทิลั 
  3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
  3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้เอ้ือต่อการบริการอย่างไร้รอยต่อ และพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.3 เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ 

ประเด็นที ่4 ยกระดบัความมัน่คงทางสขุภาพ 
  4.1 เตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 
ในอนาคต 

ประเด็นที ่5 สง่เสริมให้ประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางทางการแพทย์และสขุภาพนานาชาติ 
  5.1 สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย  
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นที ่6 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ในการท างานที่ดีข้ึน 
  6.1 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T Trust Teamwork & Talent 
Technology Target 
  6.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ส านักงานสาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 สรา้งเสรมิสุขภาพเชงิรุกให้กบัประชาชนและควบคุมป้องกนัโรคอบุัตใิหม ่อบุัตซิ้ า 

กลยทุธท์ี ่1 ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
ป้องกนัควบคุมโรคภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค 
กลยทุธท์ี ่2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่บุคลากร ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาศนูย์กลางการแพทย์สขุภาพนานาชาติและสาธารณสขุทางทะเล 
กลยทุธที ่1 ยกระดับมาตรฐานบริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการ ลดความแออัดโรงพยาบาลศูนย์ 
กลยทุธที ่2 ยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางระดับนานาชาติ 
กลยทุธที ่3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรให้มีความเป็นเลิศ โดดเด่นและมี
มาตรฐานนานาชาติ 
กลยทุธที ่4 พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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ข้อที ่ ประเด็นนโยบาย 

กลยทุธที ่5 ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการสุขภาพให้กับประชาชน (มาตรการใกล้บ้านใกล้ใจ 
3 หมอ ดูแลประชาชน) 
กลยทุธที ่6 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเล 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สง่เสริมคุณภาพชวีติของบคุลากรสาธารณสขุอยา่งยัง่ยืน   
กลยทุธที ่1 บริหารจัดการปริมาณงานและบุคลากรที่เหมาะสม Work load balance /  
Happy work place) 
กลยทุธที ่2 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
กลยุทธที่  3  สนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาองคก์รคุณภาพ และเทคโนโลยเีชื่อมโยงระบบฐานขอ้มลูสุขภาพ 
กลยทุธที ่1 พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงเป็นระบบเดียว 
ONE PRIVINCE ONE SYSTEM (HIE/HIS)  
กลยทุธที ่2 พัฒนาสถานบริการและระบบบริการสุขภาพทุกระดับโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Smart hospital , Smart Office) 
กลยทุธที ่3 สนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบสุขภาพให้กับประชาชน 
กลยทุธที ่4 พัฒนาองค์กรคุณภาพ ระบบธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการด้านการเงิน 
การคลังให้มีประสิทธิภาพ 
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รายงานความกา้วหนา้ การเบกิจา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ................................ 
หนว่ยงาน................................................................. .................................ผลการด าเนินงานรอบ.................................................   

 
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ

โครงการ 
ที่อนุมตั ิ(บาท) 

การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

ระยะเวลาที่
โครงการแลว้เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการ หมายเหต ุ

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวมทัง้สิน้       
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ถนนนริศร ต าบลตลาดใหญ่
อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร 0-7621-1330 ต่อ 1311


