
แผนปฏบิตัิการและแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดภเูกต็ 

ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการบ าบัด 
รักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้เสพผู้ติดยา
เสพติด และพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
บ าบัดฟื้นฟยูาเสพ
ติดจังหวัดภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 
2564 

1 เพื่อให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดได้รับการคัดกรอง และ
เข้ารับการบ าบัดรักษา
และฟื้นฟูสภาพ ลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพ
ติด และได้รับการติดตาม 
สามารถกลับไปใช้ชีวิตใน
สังคมได้ตามปกติ 
 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ผู้ให้การ
บ าบัดรักษา ฟื้นฟ ูและ
เครือข่ายด้านการ
บ าบัดรักษา ฟื้นฟ ูยาเสพ
ติด ของจังหวัดภูเก็ต ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 3  เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
ของหน่วยงานด าเนินไป 
อย่างมีประสิทธภิาพ และ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
ในการเสริมสร้างระบบเฝ้า
ระวัง ควบคุม ปอ้งกัน
บ าบัดรักษาและฟื้นฟู

1.ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
บ าบัดรักษาฟื้นฟู และติดตาม
ช่วยเหลือ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
จังหวัดภูเก็ต 
2.จัดประชุม/อบรม/พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขและ
เครือข่ายการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้
เสพผู้ติดยาเสพติด ทั้งในและนอก
หน่วยงาน 
3.จัดสรรค่าบ าบัดรักษาและค่า
ติดตามผู้ผ่านการบ าบัดให้หน่วย
บ าบัดรักษาและติดตาม 
4.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 
(เมทแอมเฟตามีน และกัญชา) 
5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
ด้านการบ าบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติด 
ในจังหวัดที่มีผลงานดีเยี่ยม 
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  
7.ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

1. บุคลากร
สาธารณสุขและ 
เครือข่าย ทั้ง  
3 อ าเภอ                  
2.ผู้เข้ารับการ
บ าบัดระบบ สมัคร
ใจ 346 ราย                     
3. ระบบบังคับ
บ าบัด 50 ราย                   

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

1,200,000 งบประมาณ 
จากส านกังาน 
ปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข 
(สป.สธ.) 

1.ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยา
เสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาและติดตามดูแล
อย่างต่อเนื่อง 1 ป ี
(Retention rate)             
2. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วย      
ยาเสพติดกลุ่มเส่ียงก่อความ
รุนแรง ได้รับการประเมิน 
บ าบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือตามระดับความ
รุนแรงอย่างต่อเนื่อง 

เจ๊ะฮาลือเมาะ   
พันทรกิจ           
นักวิชาการ 
สาธารณสุข           
ช านาญการ     
กลุ่มงาน 
ควบคุมโรค 
ไม่ติดต่อ  
สุขภาพจิต    
และยาเสพติด 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

สภาพ ผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติด 
 4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้ให้การ
บ าบัดรักษา และเครือข่าย
ด้านการบ าบัดรักษา ฟื้นฟู
ยาเสพติด 

2 โครงการงาน
อนามัยแมแ่ละเด็ก
ไร้รอยต่อ จังหวัด
ภูเก็ต   ปี 2564 

1 . เ พื่ อ ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง
นโยบายและ แนวทางการ
ขั บ เคลื่ อนงานอนามัย     
แม่และเด็กกับเครือข่าย
บริการสุขภาพให้มีความ
เข้าใจในการด าเนินงาน       
ในแนวเดียวกัน 
2.เพื่อพัฒนาระบบบริหาร 
ระบบบริการ และวิชาการ 
งานอนามัยแม่และเด็ก 
เน้นการส่งเสริมสุขภาพ
และกา รป้ อ งกั น  ให้ มี
คุ ณ ภ า พ  ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐาน 

ประชุมคณะกรรมการ MCH 
board ระดับจังหวัด  และบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานให้บริการอนามัย
แม่และเด็ก  ในเครือข่ายบริการ
สุขภาพจังหวัดภูเก็ต 3 เดือนต่อ
ครั้ง 
เฝ้าระวังมารดาตาย และพัฒนา
ระบบคุณภาพบริการเครือข่ายงาน
อนามัยแมแ่ละเด็ก  
ประชุมวิชาการงานอนามยัแมแ่ละ
เด็ก 

40 
 
 
 
 
 
10 
 
 
100 

ธค ,มีค.,มิย., 
กย. 2564 

 
 
 
 

มีค., สค.2564 
 
 

เม.ย. 2564 

21,600 
 
 
 
 
 

22,490 
 
 

15,400 

งบประมาณจาก
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (สป.สธ.) 

"ร้อยละ 60 ของการประชุม
คณะกรรมการ MCH 
BOARD ระดับจังหวัด 
"ร้อยละ 80 ของสถาน
บริการสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
ที่ได้รับการประเมิน
มาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็ก 
*ร้อยละ 85 ของบุคลากร
สุขภาพที่เกีย่วข้องในงาน
อนามัยแมแ่ละเด็กได้พัฒนา
ศักยภาพเพิ่มพูนองค์ความรู ้

นางสาวธีราพร  
โสดาบรรลุ 

3 โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนใน
หญิงตั้งครรภ์ 

1. เพื่อเฝ้าระวังการขาด
ส า ร ไ อ โ อ ดี น ใ น ห ญิ ง
ตั้งครรภ์ 

ชี้แจงนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานเพื่อสามารถปฎิบัติไป
เป็นแนวเดียวกัน 

300 ราย เมย. - กย. 2564 10,000 งบประมาณแทน
กัน  กรมอนามยั 

"ร้อยละ 80 ของหญิง
ตั้งครรภ์ที่ไท่ได้รับยาธาตุ
เหล็กและโฟลกิมากอ่นได้รับ
การตรวจหาสารโอดีน 

นางสาวธีราพร  
โสดาบรรลุ    
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

จังหวัดภูเก็ต   
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

2. เพื่อทราบสถานการณ์
แนว โน้ มก า รข าดส า ร
ไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา 
3. เพื่อน าข้อมูลมาแก้ไข
ปัญหาการขาดไอโอดีนใน
หญิงตั้ งครรภ์ ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี ตามชุด
สิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ 

วิเคราะห์สถานการรณ์แนวโน้ม 
และน าข้อมูลคืนกลับสูพ่ื้นที่  
น าข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ประสบ
ปัญหาขาดสารไอโอดีน มาพิจารณา
และด าเนินการแก้ปัญหา ในการจัด
โครงการครั้งนี้ด าเนินการต่อเนื่อง 
โดยจ้างเหมาบริการสุ่มเก็บปัสสาวะ
และบันทึกขอ้มูล 

 

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กปฐมวัย 
0 - 5 ป ี

1. เพื่อทราบถึง
สถานการณ์และแนว
ทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 0-5 ป ี
2. เพื่อให้บุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย 0 - 5 ป ี
3. เยี่ยมเสริมพลัง
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดา
เนินงานและประสานภาคีเครือข่าย
บุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
การดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 0 - 5 ป ี
2. ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
ผู้ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กรายอ าเภอ 

100 1 ต.ค. –  
30 ก.ย.64 

57,000 งบประมาณจาก
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (สป.สธ.) 

1.ระดับความส าเร็จของ
พัฒนาการเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐาน   2.ร้อยละของ
เด็กอาย ุ0-5 ป ีสูงดีสมส่วน
และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ    
5 ปี    
 
 

นางสาวญาณิศา 
อินทวงศ์ 

5 โครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนรอบรู้ด้าน

"1. เพื่อพัฒนาและ
สนับสนุนกระบวนการให้
โรงเรียนเป็น 

1. ประชุมชี้แจงกระบวนการดาเนิน
งานโรงเรียนรอบรู้ ด้านสุขภาพแก่

1. เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและ

งบประมาณ 
2564 (ตุลาคม 

68,900 งบประมาณ 2564 
(ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564) 

โรงเรียนผ่านการประเมิน
เป็นโรงเรียนรอบรู้ด้าน

นางสาวนิชาภา 
ดอนก าเหนิด 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพจังหวัด
ภูเก็ต 

โรงเรียนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ" 
2. เพื่อเสริมสร้างให้เด็กวัย
เรียนมีความรอบรู้ และมี
ทักษะด้านพฤติกรรม
สุขภาพที่เหมาะสม 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมเชิงปฏิติการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน 
3. ประชุมติดตามเยี่ยมเสริมพลัง
โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
4. จัดเวที่เชิดชูเกียรติมอบรางวัลแก่
โรงเรียนที่ผ่านการรับรอง 

ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 
20 คน   
2. ครู และนักเรียน
แกนน าในโรงเรียน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องจ านวน  
15 โรงเรียนๆ ละ 
20 คน รวม 300 
คน                         
3. ประชุมติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง
โรงเรียนรอบรู้
สุขภาพด ีจ านวน 3 
โรงเรียนๆ ละ 15 
คน รวม 45 คน  

2563 - กันยายน 
2564) 

สุขภาพอย่างน้อยอ าเภอละ 
1 โรงเรียน    

6 โครงการเสริมสร้าง
สมรรณนะบุคลากร
และผลักดันงาน
วัยรุ่นให้พร้อม
บริการในจังหวัด
ภูเก็ต ปี 2564 

1. เพื่อประชุมชี้แจง
นโยบายและ แนวทางการ
ขับเคลื่อนงานวัยรุ่นกับ
เครือข่ายบริการสุขภาพให้
มีความเข้าใจในการ
ด าเนินงานไปในแนว
เดียวกัน 

ประชุมคณะอนุกรรมการงานวยัรุ่น 
ระดับจังหวัด  และเครือข่ายบริการ
สุขภาพ จังหวัดภูเก็ต  2 คร้ัง 
เยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินมาตรฐาน 
ประชุมเครือข่ายRSA และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสรร
นวัตกรรม 

40 
 
 
 
 
20 

ธค ,มีค.,มิย., 
กย. 2564 

 
 
 

มค., มีค., พค., 
กค.2564 

เม.ย. 2564 

5,160 
 
 
 
 

25,780 

งบประมาณจาก
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (สป.สธ.) 

อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อาย ุ15-19 ปี (34 ต่อ 
1,000 ประชากรหญิงอาย ุ
15-19 ปี) 

นางสาวธีราพร  
โสดาบรรลุ    
กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

2. เพื่อพัฒนาระบบ
บริหาร ระบบบริการ และ
วิชาการ งานวยัรุ่นให้มี
คุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากรให้มี
องค์ความรู้ ให้บุคลากรมี
ศักยภาพ เป้นเครือข่าย
RSA พร้อมรับในงาน
บริการ 

7 โครงการพัฒนา
เครือข่ายสุขภาพ
ประชากรวยัท างาน 
จังหวัดภูเก็ต ปี 
2564 

1. เพื่อประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน
เครือข่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวยัท างาน 
2. เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ประชากรวยั 

1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยท างาน 

40 ต.ค. –  
ธ.ค. 2563 

6,800 งบประมาณจาก
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (สป.สธ.) 

จ านวนครอบครัวไทยมีความ
รอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรม
ทางกาย 
ร้อยละของประชากรวยั
ท างานอายุ 18 - 59 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกต ิ
ร้อยละของประชากรวยั
ท างานตอนกลาง อาย ุ30 - 
44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ

นางศุภาภร  
รุ่งอุดม 

8 โครงการพัฒนา
สุขภาพวัยท างาน
องค์กรสาธารณสุข 

1. เพื่อพัฒนาสุขภาพ
บุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 

1. ประชุมทีมงาน แกนน า กลุ่ม
งาน/ฝ่าย ในส านกังานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต 
 

20 
 
 
 

ธ.ค. 2563 - 
ม.ค. 2564 

 

49,000 งบประมาณจาก
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (สป.สธ.) 

จ านวนครอบครัวไทยมีความ
รอบรู้สุขภาพเร่ืองกิจกรรม
ทางกาย 

นางศุภาภร  
รุ่งอุดม 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

จังหวัดภูเก็ต ปี 
2564 

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ตสามารถ
จัดการสุขภาพของตนเอง
ให้มีสุขภาพด ี

2. จัดทาทะเบียนคู่รักสุขภาพ 
 
3. ทดสอบสมรรถภาพกายและ
องค์ประกอบทางกาย จ านวน 2 
ครั้ง 
 
4. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และมอบรางวัลคู่รักสุขภาพ 

80 
 

80 
 
 
 

80 

ธ.ค. 2563 - 
ม.ค. 2565 
ครั้งที่ 1 ม.ค. - 
ก.พ. 2564 ครั้ง
ที่ 2 ส.ค. - ก.ย. 

2564 
เม.ย. - มิ.ย. 

2564 

ร้อยละของประชากรวยั
ท างานอายุ 18 - 59 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกต ิ
ร้อยละของประชากรวยั
ท างานตอนกลาง อาย ุ30 - 
44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกต ิ
 

9 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุจังหวัด
ภูเก็ต ปี 2564 

1. เพื่อประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน
เครือข่ายบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
3. เพื่อให้ผู้ดูแลและญาติมี
ความรู้และทักษะในการ
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ

1. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบาย
และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอาย ุ
2. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายแุบบ
องค์รวมในวันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

40 
 
 

100 

ม.ค - มี.ค. 2564 
 
 

เม.ย. 2564 

26,800  "ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
การส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่าน
เกณฑ ์
ร้อยละของประชากรสูงอายุ
ที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึง
ประสงค์ 

นางสาวเรวดี สุข
เสน 

10 โครงการส่งเสริม
ทันตสุขภาพเด็กวัย
เรียน จังหวัดภูเก็ต 
ปี 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เพื่อให้เด็กวัยเรียนมี
ความรู้และทักษะการดูแล
สุขภาพชอ่งปากของ
ตนเองได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

อบรมคุณครูแกนน านักเรียนด้าน
ทันตสุขภาพ          
1. จัดประชุมชี้แจง จนท.สาธารณ
สุข คุณครู และผู้เกี่ยวขอ้ง  

คุณครูและแกนน า
นักเรียนด้านทันต
สุขภาพในโรงเรียน
ประถมศึกษาพื้นที่

ปีงบประมาณ 
2564 (ตค.63-

กย.64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

65,050                           ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.แกนน านักเรียนมีความรู้
หลังการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70     

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
(ทพญ.พิชญาดา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

(65คน*170บาท)=11,050บาท                 
2. อบรมคุณครู แกนน านักเรียน
และเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 
วัน                             
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม (180คน*170บาท=
30,600บาท              
 2.2 ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
บรรยาย (2คน*2ชม.*600บาท*2
วัน )=4,800บาท                        
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 
(3คน*2ชม.*600บาท*2วัน)= 
7,200บาท                           
3. ค่าวัสดุ                          
3.1 ค่าแปรงสีฟัน (180ด้าม*30
บาท)=5,400บาท                
3.2 ค่ายาสีฟัน (180กล่อง*15
บาท)=2,700บาท                 
 3.3 ปากกา (4 กล่อง*200 บาท)=
800บาท                    
 3.4 ค่าจ้างท าปา้ยไวนิลส าหรับพิธี
เปิด เป็นเงิน 2,500 บาท                                                    

เขตอ าเภอเมือง กะ
ทู้ ถลาง จ านวน 
57 โรงเรียน รวม 
180 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.แกนน านักเรียนสามารถ
แปรงฟันได้สะอาดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

11 โครงการพัฒนา
กิจกรรมทันต
สุขภาพเด็กวัยเรียน 

1. เพื่อให้เด็กวัยเรียนมี
ความรู้และทักษะการดูแล

กิจกรรมที่1 อบรม แกนน านักเรียน
ด้านทันตสุขภาพ               

แกนน านักเรียน
ของโรงเรียนในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต 

ปีงบประมาณ 
2564    

(ตค.63 - กย.64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

61,600 กองทุน
หลักประกัน

1. มีนักเรียนแกนน าดา้น
ทันตสุขภาพไม่น้อยกวา่ 130 
คน  

กลุ่มงานทันต
สาธารณสุข 
(เสวนา เอ่งฉ้วน) 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

เทศบาลนครภูเก็ต 
ปี 2564 

สุขภาพชอ่งปากของ
ตนเองได้            
2.เพื่อให้มีการด าเนินงาน
ส่งเสริมทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา  
2.1 มีโรงเรียนเด็กไทยฟัน
ดีในเขตเทศบาลนครภูเก็ต 
13 โรงเรียน  
2.2 เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนประถมศึกษาใน
เขตเทศบาลนครภูเก็ตมี
การแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน    

1.1 จัดประชุมชี้แจงจนท.สา,สุข 
คุณครู และผู้เกี่ยวข้อง (100บาท*
25คน) =2,500 บาท           
1.2 จัดอบรมแกนน านกัเรียน เร่ือง 
"ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง" (120 
บาท*150 คน= 18,000 บาท          
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร      
1.3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรในการ
บรรยาย ( 1คน*2ชม.*600บาท*2
วัน = 2,400บาท                  

13 โรงเรียนจ านวน
200 คน    

สุขภาพ เทศบาล
นครภูเก็ต 

2.มีผู้ปกครองแกนน าด้าน
ทันตสุขภาพไม่น้อยกวา่ 52 
คน   
3. เด็กนักเรียนมีความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้อ
ค าถาม                
4.เด็กนักเรียนมีทักษะที่
สามารถแปรงฟันได้ถูกต้อง
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70           

12 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
จังหวัดภูเก็ต ปี 
2564 

1 เพื่อพัฒนาเครือข่าย
ระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึง
ระดับต าบล หมู่บา้น 
2  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3 เพื่อพัฒนามาตรฐาน
ของหน่วยบริการในระบบ
บริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

"กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงานดา้น
การแพทย์ฉุกเฉิน และบรหิาร
จัดการ ส าหรับส านักระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2  การประชุม
คณะอนุกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉิน/คณะท างาน/บุคลากรใน
ระบบและหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 
กิจกรรมที่ 3  การประชุม/อบรมฯ 
เชิงปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลกู้ชพี 

- 
 
 
 
 
50 คน 
 
 
 
50 คน 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 
 
 
 
 

ม.ค.-64 
ธ.ค.-63 

 
 

ม.ค. -มี.ค.64 
 
 

952,000 
 
 
 
 

126,300 
 
 
 

87,200 
 
 

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ 
 
 
 
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ 
 
 
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ 

1.ลดแออัด ลดรอคอยใน
โรงพยาบาล 
2.สาธารณสุขทางทะเล 

อรชร/จินดารัตน์ 
 
 
 
 
อรชร/จินดารัตน์ 
 
 
 
อรชร/จินดารัตน์ 
 
 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งระดับสูงระดับพื้นฐาน  
และระดับท้องถิ่น  
4 เพื่อพัฒนาระบบสือ่สาร
ในเครือข่ายให้ครอบคลุม
และเข้าถึงทุกพื้นที ่

กิจกรรมที่ 4  การประชุม/อบรมฯ 
เชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุของหน่วย
กู้ชีพจังหวัดภูเก็ต 
กิจกรรมที่ 5  การประชุม/อบรม
เชิงปฏิบัติการการบรหิารจัดการ
ภาวะฉุกเฉินดา้นการแพทย์ในภาวะ
ภัยพิบัต ิ
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุง/ บ ารุงรักษา 
ระบบสื่อสาร และสั่งการ 

120 คน 
 
 
 
120 คน 
    
 
 
 - 

เม.ย. 64-มิ.ย.64 
 
 
 

ต.ค. 63-ก.ย.64 

229,000 
 
 
 

250,000 
 
 
 

100,000 

สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ 
 
 
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ 
 
 
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

อรชร/จินดารัตน์ 
 
 
อรชร/จินดารัตน์ 
 
 
 
 
อรชร/จินดารัตน์ 

13 โครงการพัฒนา
ระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
และสาธารณสุข
ทางทะเลเพื่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ต 

เพื่อพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินและ
สาธารณสุขทางทะเลเพื่อ
การท่องเท่ียวของจังหวัด
ภูเก็ตให้มีประสิทธภิาพ   
ลดการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางทะเล 

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือ่
การท่องเท่ียว 

 ก.พ.-64 12,780,000 สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ

 อรชร/จินดารัตน์ 

14 โครงการคัดกรอง
มะเร็งเต้านมโดย
เครื่องเอ็กซเรย์เต้า
นมเคลื่อนที่ 
(Mammogram) 
ในสตรีกลุ่มเสี่ยง
และด้อยโอกาส ใน
จังหวัดภูเก็ต 

1.รณรงค์ให้สุขศึกษา 
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปและสตรี
เข้าใจเร่ืองมะเร็งเต้านม                                                                                                                      
2. คัดกรอง ค้นหาผู้ที่มี
ปัจจัยเส่ียงต่อการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่ /
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บรกิารตรวจ
คัดกรอง  ค้นหาสตรีกลุ่มเสี่ยง  
จ านวน 10 วัน 

ผู้รับผิดชอบงานทุก
หน่วยบรกิาร/
ผู้เกี่ยวข้อง 60  คน 
ผู้รับผิดชอบงานทุก
หน่วยบรกิาร/
ผู้เกี่ยวข้อง 60  คน 

1 มกราคม 
2564  ถึง 30  

กันยายน 2564 

50,000    



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

3.สอนการตรวจเต้านม้วย
ตัวเองอย่างถูกตอ้ง 
4.ตรวจเต้านมโดยแพทย์ 
พยาบาล เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 
5.เอกซเรย์เต้านมโดย
เครื่องแมมโมแกรม 
(Mamogram)ในสตรีกลุ่ม
เส่ียงที่สงสัยว่าจะเป็น
มะเร็งเต้านม 
6.ส่งต่อผู้ที่สงสัยว่าเป็น
มะเร็งเต้านมไปยัง
โรงพยาบาลเพือ่วินิจฉัย
และรกัษาในระบบประกัน
สุขภาพถว้นหนา้ 

15 เฝ้าระวัง พัฒนา
เครือข่ายดูแลรักษา 
ป้องกันโรคไม่
ติดต่อ จังหวัดภูเก็ต 
2564 

1.ประะชาสัมพันธ์ในการ
ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง ลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ 
2. ประชาสัมพันธ ์เฝ้า
ระวัง และบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ 

สื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความ
ตระหนัก การรับรู้แก่ชุมชน และ
ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชน 
 - ผลิตสื่อ/ปา้ยไวนิล
ประชาสัมพันธ์/แผ่นพับฯลฯ 
รณรงค์ตามปีปฏิทิน 
การเฝ้าระวัง/บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ยาสูบ 

 
 
 
30 ผืน X 5ครั้ง     
 
 
 
 
 
 

  
 
 

60,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
บัญชีเงินรับฝาก 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (งบกองทุน
โรคเรื้อรัง สปสช.) 
 

 
 
 
ร้อยละ100 ของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
สนับสนุนสื่อและประชาชน
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโรคไม่
ติดต่อ 
 

วิลาวัลย์      
ตันติพงศ์วิวัฒน์ 
 
 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

๓. พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายให้บริการ ในการ
ป้องกัน รักษา
โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ/คลังข้อมูล

 - ประชุม/อบรม/พัฒนา
คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/เครือข่าย
เฝ้าระวัง 
  - ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ตรวจ
เตือน/บังคับใช้กฎหมายควบคุม
ยาสูบและแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาล
ปีใหม่/วันสงกรานต์/วันพระใหญ่/
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ      
"พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
คณะท างาน/กรรมการ NCD, 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
ระดับจังหวัด 
และนอกเขตจังหวัด 
- ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/แลกเปลีย่น
เรียนรู้งานโรคไม่ติดต่อระหว่าง
เครือข่าย ในจังหวัด 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโรคไม่ติดต่อ 
นอกเขตจังหวัด 
  - วิเคราะห์/สรุปผลการ
ด าเนินงาน และจัดเตรียมข้อมูลโรค
ไม่ติดต่อ บุหรี่ สุรา เพื่อรับการ
นิเทศ 
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ/
คลังข้อมูลสุขภาพในระดับอ าเภอ 

80 คน 
 
 
10 วัน 
 
 
 
 
80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,900 
 
 

35,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142,800 
 

80,200 
 
 
 

60,000 
 
 
 
 
 

บัญชีเงินรับฝาก 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (งบกองทุน
โรคเรื้อรัง สปสช.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัญชีเงินรับฝาก 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (งบกองทุน
โรคเรื้อรัง สปสช.) 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 สถาน
ประกอบการ ปฏิบัติตาม
พรบ.คุ้มครองเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 100 ของผู้รับการ
อบรมมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ 
ในการเนินงานเฝ้าระวัง
ภาวะแทรกซ้อนผู้ปว่ย
เบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง 
 
 
 
 
 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพที่มีคุณภาพ และมี
การใช้ประโยชนจ์าก
ข้อมูล 
 

จังหวัดและระดับเขตที่มีคุณภาพ 
และมีการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล 
  - ประชุมเชิงปฏิบัติการ/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการ
ข้อมูลโรคไม่ติดต่อ บุหรี่ สุรา แต่ละ
เครือข่ายบริการ   
  - วิเคราะห์/สรุปผลการ
ด าเนินงาน การจัดการข้อมูลโรคไม่
ติดต่อ บุหรี่ สุรา 

 
 
80 คน 

 
 
 

80,000 
 
 

50,000 
 

 
 
 
บัญชีเงินรับฝาก 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต (งบกองทุน
โรคเรื้อรัง สปสช.) 

 
 
 
ระดับจังหวัดและหน่วยงาน 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศ/
คลังข้อมูลสุขภาพที่มี
คุณภาพ ถกูต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 

16 โครงการเสริมสร้าง
แกนน าชุมชน
ทางด้าน 
สุขภาพ/อสม. ใน
การส่งสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 
ให้กับประชาชน
จังหวัดภูเก็ต 
ปี 2564 

1. เพื่อแสริมสร้างทักษะ 
อสม. แกนน าชุมชนดา้น
สุขภาพ ในการส่งเสริม 
สุขภาพและป้องกันโรค
ให้กับประชาชน 
2. เพื่อสนับสนุนการจัด
เวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ระดมสมองในการ
เสริมสร้างและศักยภาพ
ของ อสม. และแกนน า 
ชุมชน 
3. เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรภาค
ประชาชนในการดูแลและ 
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคใน 

1. การจัดระเบียบกลไกพัฒนา 
และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธ 
ศาสตร์ด้านระบบสุขภาพภาค 
ประชาชน  
2. การเสริมสร้างแรงจูงใจและ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ 
สุขภาพชุมชนของ อสม. 
3. การพัฒนาศักยภาพองค์กร  
ชมรม อสม.ระดับอ าเภอ/จังหวัด/ 
เขต 
4. การพัฒนาศักยภาพภาคี 
เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ 
5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุป/ 
ถอดบทเรียน/ประเมินผล 

โรงพยาบาลทกุ
แห่ง 
หน่วยงานบรกิาร 
ปฐมภูมิทุกแห่ง 
ชมรม อสม. ทุก
แห่ง 

ต.ค 2563  -   
ก.ย. 2564 

236,900 ส านักงาน 
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข 

1. มีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนสูก่ารปฎบิัติ
อย่างเป็นระบบ 
2. อสม.ที่ได้รับการคัดเลือก 
ดีเด่นระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ  จ านวน 12 คน 
3. เกิดระบบสุขภาพชุมชน
เพื่อการพี่งตนเอง 

งานสุขภาพภาค
ประชาชน 
กลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพ 
และรูปแบบ
บริการ 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

ชุมชน 
4. เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
แก่ อสม.ในการพัฒนางาน
สาธารณสุข 
5. เพื่อประกาศเกยีรติคุณ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ อสม. 
ดีเด่นทุกระดับ จ านวน 12 
สาขา 

17 พัฒนางานต าบล
จัดการคุณภาพ
ชีวิตจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อให้ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แก้ไขปัญหาในพื้นที ่

1.ติดตามเยี่ยมเสริมพลังต าบล
ต้นแบบต าบลจัดการคุณภาพชวีิต
จ านวน 7 ต าบล 
 2.ลงพื้นที่ชี้แจงขับเคลื่อนต าบล
จัดการคุณภาพชวีิต 
3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานต าบลต้นแบบคุณภาพ
ชีวิต 

7 ต าบล 
 
 
10 ต าบล 
 
17 ต าบล 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

ก.ย.-64 

39,900 
 
 

57,000 
 

11,560 

สป. 
 
 
 

ทุกต าบลผ่านเกณฑ์ต าบล
จัดการคุณภาพชวีิต 
 
 
 

รวีวรรณ 
ก.พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ 
 
 
 

18 อบรมการพัฒนา
คุณภาพตาม
แนวทาง HA 
 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลทกุแห่งใน
จังหวัดภูเก็ตผ่าน
มาตรฐาน HA 

1.อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ท างาน HA                                                                                                                                                                                 
2.ประชุมคณะกรรมการ QLN 
3. คณะกรรมการ QLN ตรวจเยี่ยม
ประเมินคุณภาพโรงพยาบาล 6 
แห่ง 

60 คน 
 
15 คน 
15 

3 คร้ัง/ปี 
 

3 คร้ัง/ปี 
6 คร้ัง 

62,600 
 

1,575 
6,900 

สป. 
 
 

ทุกโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐาน HA 
 
 

รวีวรรณ 
ก.พัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบ 
 

19 พัฒนาระบบ
บริการเครือข่าย 

(1) เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการภาครัฐทุกระดับ 

"1.ประชุมคณะกรรมการ/ 
คณะท างานพัฒนาคุณภาพ 

ครั้งละ 20 - 35คน  197,000 สป. มีการประชุมตามแผนที่
ก าหนด 

สุทัสษา ล้านทอง 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

บริการสุขภาพ
จังหวัดภูเก็ต ปี 
2564" 

 (ปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ และ
ตติยภูมิ)" 
(2) เพื่อพัฒนาระบบ
บริการของหน่วย 
บริการให้มีประสิทธภิาพ 
ได้มาตรฐาน 
(3) เพื่อเพิ่มช่องทางการ 
ปรึกษา/รักษาพยาบาล 
(4) เพิ่มจ านวนและ 
ประสิทธิภาพบริการ
คลินิก 
หมอครอบครัว  
(5) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

บริการ (งานปฐมภูมิ/พยาบาล/
Palliative care/งานรังสี
การแพทย์/งานชันสูตรทาง
การแพทย์และอื่นๆ)" 
"2.ประชุมชี้แจงเกณฑ์การ 
ด าเนินงานตามนโยบายและเกณฑ์
มาตรฐาน" 
"3.การเยี่ยมประเมินการ 
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
หน่วยบรกิาร (รพ.สต.ติดดาว 
/มาตรฐานการพยาบาลชุมชน)" 
"4.ประชุม/เยี่ยมให้ค าแนะน าการ
ปรับภูมิทัศน์และ 
สิ่งแวดล้อมภายนอก/ภายในหน่วย
บริการปฐมภูมิให้เอื้อตอ่การบรกิาร 
ประชาชนสุขภาพดี เจา้หน้าที่มี
ความสุข " 
"5.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบ
ปฐมภูมิ  
ภายในจังหวัดระดับพื้นที ่(3 
อ าเภอ)" 
"6.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 
ด าเนินงานคลินิกหมอ 
ครอบครัว พื้นที่ต้นแบบ  " 

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
80% ของเป้าหมาย 
หน่วยบรกิารปฐมภูมิได้รับ
การประเมินจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัด 
ร้อยละ100 
หน่วยบรกิารปฐมภูม ิผ่าน
เกณฑ์ท่ีคณะท างานก าหนด 
ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
80% ของเป้าหมาย 
บุคลากรจากคลินิกหมอ
ครอบครัวทุกแห่ง ได้ร่วม
กิจกรรม 
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านการ
ประเมินระดับ80% อยา่ง
น้อย ร้อยละ80 
ผู้เข้าร่วมอบรม ผ่านการ
ประเมินระดับ80% อยา่ง
น้อย ร้อยละ80 
บุคลากรจากทกุหนว่ย
บริการ มีผลงานวิชาการ
น าเสนอ อยา่งน้อย หน่วย
บริการละ 2 ผลงาน 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

7. อบรมพัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ
ในคลินิกครอบครัวด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว 
8. อบรมแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือส าหรับบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูม ิ
9. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา
ผลงานทางวิชาการระดับปฐมภูม ิ
 

20 พัฒนางานสุข
ศึกษาระดับ 
โรงพยาบาล สสอ. 
รพสต. สถาน
บริการสุขภาพของ
รัฐหมู่บ้าน และ
โรงเรียน ปี 2564 

"1.ประชาชนทุกคน
สามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ และชุมชน
จัดการสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
อย่างยั่งยืน 
2.สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ มีการด าเนินงาน
สุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพที่มี
คุณภาพ 
3.รพ.สต.มีการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานสุขศึกษา  
4.มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ 

"1.ก าหนดนโยบายและแต่งต้ัง
คณะท างานพัฒนาทิศทางการ
ด าเนินงานสุขศึกษา 
2.ประเมินวิเคราะห์สภาพปัญหา
สุขภาพในพื้นที ่
3. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ HL,HB)   
4.ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษาของ รพศ. 
รพท.รพช, สสอ , รพ.สต. และ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
5.ยกระดับหมู่บา้นปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ,โรงเรียนสุข
บัญญัติแห่งชาติ และสถานบรกิร
สุขภาพภาครัฐ 

"เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ระดับ  
รพศ.รพท. ,รพช. 
สสอ.  
,รพสต.อสม. ,นร.
ประชาชน และ
สถานบริการ
สุขภาพของรัฐ" 

"1 ตุลาคม 2563 
--  

30 กันยายน 
2564 " 

50,000 งบ สป. "1.รพศ. , รพท., รพช., 
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ
พัฒนาขึ้นไป/คุณภาพ รอ้ย
ละ 35 
2. สสอ., รพสต. มีการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน
งานสุขศึกษาอย่างน้อยอยู่ใน
ระดับ 1 (ผลการประเมิน
ตนเองในโปรแกรมมาตรฐาน
งานสุขศึกษา) 
3.หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับดี
มากขึ้นไป อย่างน้อย 1 
แห่ง/ต าบล 

นายมนตร ี  
สุขช่วย 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

5.มีโรงเรียนส่งเสริมสุข
บัญญัติแห่งชาต ิ
6.มีชุมชนต้นแบบรอบรู้
ด้านสุขภาพ 
7.จนท.สาธารณสุข มีการ
พัฒนางานสุขศึกษา" 

6.ประชุมชี้แจง พัฒนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
ติดตาม และประเมินผล" 

4.โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ระดับดีมากขึ้นไป 
อย่างน้อย 1แห่ง/ต าบล" 

21 พัฒนาระบบรับส่ง
ต่อผู้ป่วยระดับ
โรงพยาบาล      
จังหวัดภูเก็ต ปี 
2564 

1.เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินงานระบบบริการ
รับส่งต่อผู้ป่วยของสถาน
บริการทุกระดับ   
2.เพื่อให้ผู้รับบริการ/
ผู้ป่วย สามารถเข้าถึงการ
บริการได้อย่างเหมาะสม
ตามศักยภาพภของสถาน
บริการ 
3.เพื่อให้ผู้รับบริการ/
ผู้ป่วย ได้รับการส่งต่อไป
รักษาอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
4.เพื่อสร้างควมพอใจใน
ระบบบริการรับส่งต่อ
ผู้ป่วยทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 

1.ก าหนดนโยบายและแต่งต้ัง
คณะท างานพัฒนาทิศทางการ
ด าเนินงานระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 
2.ประเมินวิเคราะห์สภาพปัญหา
การบริการสุขภาพและปัญหาระบบ
รับส่งต่อ 
3.สนับสนุนข้อมูล และจัดท า
แผนพัฒนาระบบบรกิารรับส่งต่อ
ผู้ป่วย Refer In, Refer Out, 
Refer Back,Refer Recive,และ 
Consulttation 
4.ประชุมประจ าเดือน เพื่อทบทวน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตาม
ประเมินผล 

"คณะกรรมาการ
อ านวยการ และ 
คณะท างานระบบ
รับส่งต่อผู้ป่วย
ระดับโรงพยาบาล 
จังหวัดภูเก็ต (รพ.
รัฐ และ รพ.
เอกชน)" 

"1 ตุลาคม 2563 
--  

30 กันยายน 
2564" 

40,000 งบ. สป. ระบบรับส่งต่อนอกเขต
บริการสุขภาพ ลดลง ร้อย
ละ 10 

นายมนตรี  
สุขช่วย 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

5.เป็นแนวทางในการ
พัฒนาระบบรับส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล  

22 โครงการพัฒนา
ระบบบริการงาน
วิกฤตสุขภาพจิต
และพัฒนาภาคี
เครอืข่ายด้าน
สุขภาพจิตจังหวัด
ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 
2564 

1 เพื่อให้ผู้มีปัญหาดา้น
สุขภาพจิตและจิตเวช
เข้าถึงบริการ และได้รับ
การดูแลอยา่งต่อเนื่อง 
 2  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาธารณสุขด้าน
การเยียวยาจิตใจผู้ประสบ
ภาวะวกิฤต 
 3  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และแนวทางการดูแลผู้มี
ความผิดปกติทางจิตโดย
ใช้กลไกทางกฎหมาย                                               
4. เพื่อลดอัตราการฆา่ตัว
ตาย ไม่เกณฑ์ที่ก าหนด 

1. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสาธารสุขดา้น
ทักษะการดูแลช่วยเหลือเยียวยา
จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต จ านวน 
1 รุ่น 
2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาระบบการด าเนินงาน
สุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฏหมาย
แกภาคีเครือข่าย จ านวน 1 รุ่น 
3. เยี่ยมเสริมพลังบุคลากร
สาธารณสุขและเครือข่ายที่
เกี่ยวขอ้งในชุมชน ด้านการพัฒนา
องค์ความรู้ การเยีย่มเยียวยาผู้
ประสบภาวะวิกฤต เดือนละ 1 คร้ัง 
จ านวน 3 อ าเภอ 
4. พัฒนาระบบการส่งต่อและเพิ่ม
ช่องทางการเข้าถึงบริการใน
สถานพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช 

1. บุคลากร
สาธารณสุขและ 
เครือข่าย ทั้ง 3 
อ าเภอ  จ านวน 35 
คน  2. บุคลากร
เครือข่ายที่
เกี่ยวขอ้งในและ
นอกระบบ
สาธารณสุข               
จ านวน 50 คน 

ต.ค. 63 –  
ก.ย. 64 

  68,000        งบประมาณจาก
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวง
สาธารณสุข 
(สป.สธ.) 

1.ร้อยละ 80 ของผู้มีปัญหา
ทางสุขภาพจิตและจิตเวช
เข้าถึงบริการ และติดตาม
ดูแลช่วยเหลือตามระดับ
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง             
2. ร้อยละ 90 ของบุคลากร
สาธารณสุขได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และทักษะดา้น
เยียวยาจิตใจ                         
3. อัตราการฆา่ตัวตายไม่
เกินเกณฑ์ที่ก าหนด 6.3 ต่อ
แสนประชากร 

นางอรนงค์       
เชาว์ไวพจน ์     
จพ.สาธารณสุข
ช านาญงาน             
กลุ่มงานควบคุม
โรคไม่ติดต่อ 
สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด    

23 โครงการส่งเสริม
สุขภาพเด็กและ
เยาวชนเนื่องใน

1. เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2564      

1. เกมกิจกรรมฝึกทักษะ และฝึก
พัฒนาการทางด้านรา่งกาย                                                     

เด็กและเยาวชน เสาร์ที่ 2 ของ
เดือนมกราคม 

2564 

25,000 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน 
5 - 14 ป ีสูงดี   สมส่วน 

นิชาภา  ดอน
ก าเหนิด      



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

งานวันเด็กแห่งชาติ
จังหวัดภูเก็ต ปี 
2564 

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีส่วนรว่มต่อ
กิจกรรมเสริมทักษะการ
พัฒนาการทางด้าน
เจริญเติบโตสมวัย 

2. กิจกรรมฝึกทักษะ และฝึก
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

กลุ่มงานส่งเสริม
สุขภาพ 

24 บริการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม
และอาชวีอนามยั 
ปีงบประมาณ 
2564 

1. เพื่อพัฒนารับการ
บริหารจัดการดา้นอนามยั
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัยให้ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อขับเคลื่อนการบังคับ
ใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.
การสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และพ.ร.บ.ควบคุม
โรคจากการประกอบ
อาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 

1.ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน

อนามัยสิ่งแวดลอ้มและอาชีวอนา

มัย ประจ าปี 2563 

2. ประชุมคณะกรรมการ

เปรียบเทียบ จ านวน 2 คร้ัง 

3. ประชุมคณะกรรมการ

สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จ านวน 2 

ครั้ง 

4. ประชุมคณะกรรมการควบคุม

โรคจากการประกอบอาชพีและโรค

จากสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ครั้ง 

5.ประชุมติดตาม สรุปการ

ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอ้มและ

อาชีวอนามัย ประจ าปี 2564 

50 คน 

 

 

10 คน 

 

30 คน 

 

 

25 คน 

50 คน 

 

 

1 ต.ค.63 ถึง 30 

ก.ย. 64 

 

211,350 สป. 1.ร้อยละของจังหวัดมีระบบ

จัดการปัจจัยเส่ียงด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพผา่นเกณฑ์ระดับด ี

2.จ านวนจังหวัดที่มกีาร

ขับเคลื่อนมาตรการลดโรค

และภัยสขุภาพจากการ

ประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อมตาม

กฎหมายและปัญหาส าคัญ

ในพื้นที่ 

3. ร้อยละของโรงพยาบาลที่

พัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมได้

ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 

Hospital 

1.นางศุภลักษณ์ 

ด ารงค์เช้ือ 

2.นายอนันตพร 

พัฒนพันธ ์

3.นายเกรียงไกร 

บ ารุงตา 

4.น.ส.เพลินดาว 

ทองหนูนุ้ย 

5.นายฐาปกรณ์ 

อินทบวร 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

6.ประชุมติดตามการด าเนินงาน

ระบบพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7.กิจกรรมวันอนามยัสิ่งแวดล้อม

ไทย 

8.พัฒนาส้วมสาธารณะ (สงกรานต์) 

9.ประเมินตลาดสด/ตลาดนัด/

สถานที่จ าหนา่ยอาหาร/องค์กร

ปลอดโฟม 

10.เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค 

11.ติดตามการด าเนินงาน 

GREEN&CLEAN Hospital 

10 คน/10 วัน 

 

100 คน 

 

100 คน 

5 คน /30 วัน 

 

10ตัวอย่าง 

5 คน/ 10 วัน 

25 โครงการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ผล
การด าเนินงาน                     
ของเครือข่าย 
จังหวัดภูเก็ต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

1 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ เฝ้าระวัง ปอ้งกัน 
ควบคุมโรค และภยั
สุขภาพ จังหวัดภูเก็ต 
2 เพื่อก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน

1 รวบรวมข้อมูลสถานะด้าน
สุขภาพ สรุปประเด็นข้อมูล
สถานการณ์ฯ วิเคราะห์ปัญหา
ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต และ
วางแผนการด าเนินงาน 
2 จัดประชุมนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1 ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ระดับ
กระทรวง
สาธารณสุข  
2 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขใน
จังหวัดภูเก็ต 

ธันวาคม 2563 

– กันยายน 

2564 

171,400 ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

1 หน่วยงานสาธารณสุขใน

จังหวัดภูเก็ต มกีาร

ด าเนินงานตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสุข บรรลุ

เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพ

ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 

ระบบสุขภาพยั่งยืน  

นางสาว

กรรภิรมย์ 

สุบรรณ

นักวิชาการ

สาธารณสุข

ปฏิบัติการ 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

ประจ าปีให้บรรลุ
เป้าหมายตวัชี้วัด  
3 เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการด้านการสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสขุภาพ จังหวัด
ภูเก็ต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
จ านวน 2 คร้ัง 
3 จัดประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล (กวป.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เดือนละ 1 
ครั้ง 
4 สรุปผลการด าเนินงาน 
5 ประเมินและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

2 ผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 80 

ก.พัฒนายุทธสา

สตร์สาธารณสุข 

26 โครงการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564  
                 
ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต 

1 เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ : PMQA และ
ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
2 เพื่อพัฒนาระบบบริการ
ด้านการสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสขุภาพ จังหวัด
ภูเก็ต 
3 เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1 รวบรวมข้อมูลสถานะบุคลากร  
สรุปประเด็นข้อมูลสถานการณ์ฯ 
วิเคราะห์ปัญหาด้านบุคลากรที่
ส าคัญของจังหวัดภูเก็ต และ
วางแผนการด าเนินงาน 
2 ประชุมคณะท างานการพัฒนา
คุณภาพคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ : PMQA ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 1 
ครั้ง 
3 จัดประชุมคณะกรรมการ
สาธารณสุขในเรือนจ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 
ครั้ง  

ผู้บริหาร เจ้าหนา้ที่
สาธารณสุข และ
ผู้เกี่ยวข้อง ใน
จังหวัดภูเก็ต 
จ านวน 140 คน 

ในระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 

2563 – เดือน

กันยายน 2564 

25,000 ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

1 บุคลากรในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มี
ทักษะในการท างานแบบ
บูรณาการ มีการแก้ไขปัญหา 
การพัฒนางาน การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 
และการท างานเป็นทีมอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

2 บุคลากรในทุกระดับชั้น
ขององค์กร มีการวางแผน
และปฏิบัติงาน ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรเป็น
แนวทางร่วมกัน ท าใหก้าร
ท างานมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 

น.ส.สมฤทัย  
รองเดช 
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

4 จัดประชุมคณะกรรม Service 
plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 1 คร้ัง 
.5 ประเมินและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 

3 การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐใน
จังหวัดภูเก็ต ผา่นเกณฑ์ 
100% 

27 โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนย์
ประสานงาน
เครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านการ
สาธารณสุข               
(ศคอส.) ในพื้นที่
พิเศษ จังหวัดภูเก็ต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้ให้บริการในเครือข่าย
ระบบศูนย์บริการสุขภาพ 
และสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านการ
สาธารณสุข (ศคอส.)                             
ให้มีประสิทธิภาพ 

1 รวบรวมข้อมูลสถานะด้าน
สุขภาพ สรุปประเด็นข้อมูล
สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหาส าคัญ
ของจังหวัดภูเก็ต และวางแผนการ
ด าเนินงาน  
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบข้อมูลบริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
3 พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการ
สุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาล 
.4 พัฒนาศักยภาพศูนย์
ประสานงานเครือข่ายประชาคม
อาเซียน จังหวัดภูเก็ต 
5 นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินตาม
ภารกิจของ ศคอส. ภาพรวมระดับ
จังหวัด  
6 สรุปผลการด าเนินงาน 

- ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  
- ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายประชาคม
อาเซียนด้านการ
สาธารณสุข 
(ศคอส.) และ
ศูนย์บริการสุขภาพ
ชาวต่างชาติจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัด
ใกล้เคียง 

มกราคม – 

กันยายน 2564 

80,000 ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

1 ระบบบริการรองรับ
ชาวต่างชาติมีประสิทธิภาพ 
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
นักท่องเที่ยว 

2 จังหวัดภูเก็ตมีศูนย์
ประสานงานเครือข่าย
ประชาคมอาเซียนด้านการ
สาธารณสุข (ศคอส.)                             
ให้มีประสิทธิภาพ 

น.ส.สมฤทัย  
รองเดช 
นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
ก.พัฒนา
ยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 



ล ำดับ โครงกำร วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย/จ ำนวน 
ระยะเวลำ  

(ระบุ วันเดือนปี
ที่จะด ำเนินกำร) 

งบประมำณ 
(บำท) 

แหล่งงบประมำณ ตัวชี้วดั ผู้รับผิดชอบ 

28 โครงการบริหาร
จัดการสนับสนุน
ด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐาน
ภาพรวมจังหวัด
ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 
2564 

1. เพื่อการพัฒนา
บุคลากร/แกนน า ให้มี
ศักยภาพและสามารถ
ขับเคลื่อนในประเด็นการ
สร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค รวมทั้งเป็น
การกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบ
งานเกิดความตื่นตัว และมี
การพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
2.  เพื่อให้งานตาม
นโยบาย และตัวชีว้ัดต่าง 
ๆ และแผนงานโครงการที่
แก้ปัญหาในระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ และระดับ
ต าบล ด าเนินการได้
ทันเวลา 
3.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
องค์กรตามสายวิชาชีพ
ต่างๆ ให้มีความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารจัดการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.การสร้างทีมงานและแนวร่วมใน
การท างาน โดยการจัดประชุม 
ผู้บริหารหัวหนา้กลุ่มงาน หัวหน้า
ฝ่าย และหัวหน้างาน ทุกสัปดาห์  
และโดยการประสานจัดการให้เกิด
คณะกรรมการประเมินผลงานของ
โครงการ เพื่อช่วยพิจารณา
ภาพรวมและก าหนดทิศทางในการ
ท างาน จัดท ากรอบตัวชีว้ัดโครงการ
ย่อย 
2.สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ การ
น าผลงานมาขยายผลประกอบดว้ย 
การจัดท าระบบฐานข้อมูล โดย
ควบคุมก ากับคุณภาพขอ้มูลของ
หน่วยบรกิารในสังกัด เพื่อให้
บุคลากรสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานด้าน
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
3. ร่วมกับหนว่ยบรกิารในพื้นที่
ด าเนินการเชิงรุกในพื้นที่ทุกอ าเภอ 
และทุกต าบลในจังหวัดภูเก็ต 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต จ านวน 1  
แห่ง 

ในระหว่างเดือน

ตุลาคม 2563 – 

เดือนกันยายน 

2564 

2,500,000 ส านักงาน

ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

1.ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากร/
แกนน าให้มีศักยภาพและ
สามารถขับเคลื่อนใน
ประเด็นการสร้างสุขภาวะ 
และมีการพัฒนางานอยา่ง 
2.ผลงานตามนโยบาย
เพิ่มขึ้น และมีแผนงาน
โครงการที่แก้ปัญหาในแต่ละ
ต าบลด าเนินการได้ทันเวลา
3. สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้
เครือข่ายท างานประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

นายวีระพงษ์ 
อ านวยผลสกุล 
ก1.บริการทั่วไป 

รวมท้ังสิ้น 20,550,165    



 


