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           บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

   

 
      คูมื่อมาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุม่งานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั มีวตัถุประสงคก์ารจดัทาํเพ่ือใหบุ้คลากรของกลุม่งานพฒันายุทธศาสตร์

สาธารณสุข ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานของหน่วยงานใหมี้มาตรฐาน เป็นไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

และมีประสิทธิภาพ กระบวนการพฒันาโดยการมีสว่นร่วมของผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย เร่ิมจากการประชุมเชิงปฏิบติัการ

จดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังาน (SOP) โดยการมีสว่นร่วมของเครือขา่ยนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 7 – 8 

พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พฒันาศกัยภาพเสริมทกัษะใหเ้ครือขา่ยนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข มีความรู ้ความเขา้ใจ

หลกัการออกแบบกระบวนการทาํงาน การจดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังาน ในการประชุมครั้งน้ีมีกิจกรรมฝึกปฏิบติั 

(Workshop) และนําเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูก้ารจดัทาํมาตรฐานการปฏิบติังาน (SOP)  

ผลจากการประชุมได ้(ร่าง) คูมื่อมาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงานสําคญัตามบทบาทภารกิจหลกั    

กลุม่งานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 9 มาตรฐาน ไดแ้ก่ 1) มาตรฐานการ

ปฏิบติังานการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี ของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวดั 2) มาตรฐานการปฏิบติังาน

การจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่จงัหวดั และแผนพฒันาภาค 3) มาตรฐานการปฏิบติังานการจดัทาํ

แผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 4) มาตรฐานการปฏิบติังานการ

ประเมินผลการปฏิบติังานประจาํปี 5) มาตรฐานการปฏิบติังานระบบกาํกบัติดตาม เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์      

6) มาตรฐานการปฏิบติังานการบริหารจดัการงบประมาณ 7) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงานประสานการ

ตรวจราชการ 8) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 9.1) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงาน

ขอ้มูลขา่วสารสุขภาพ 9.2) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองยุทธศาสตร์และ

แผนงานไดด้าํเนินงานตอ่ คือรวบรวม ตรวจสอบ (ร่าง) คูมื่อมาตรฐาน SOP โดยจดัตัง้คณะทาํงานท่ีไดร้ับการแตง่ตัง้

จากคณะกรรมการเครือขา่ยนักยุทธศาสตร์ ทาํหน้าท่ีพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง จดัทาํรูปเลม่คูมื่อ

มาตรฐาน SOP เสนอตอ่ผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั แลว้จึงดาํเนินการส่ือสาร เผยแพร่คูมื่อมาตรฐาน SOP ใหก้บั

ผูป้ฏิบติังานทุกระดบั รับทราบและถือปฏิบติั จากนั้นจะมีการประเมินผลการใชป้ระโยชน์คูมื่อมาตรฐาน SOP และ

สรุปประเมินผลทบทวนตามรอบเวลาท่ีเหมาะสม ตอ่ไป  

การจดัทาํคูมื่อมาตรฐานการปฏิบติังาน ฉบบัน้ี สําเร็จดว้ยความกรุณาจากผูบ้ริหารของกระทรวง

สาธารณสุข ท่ีไดใ้หค้วามสําคญัสนับสนุนใหมี้กระบวนการพฒันา พร้อมทัง้ขอ้ช้ีแนะท่ีเป็นปัจจยัหลกัของ

ความสาํเร็จและความมีสว่นร่วมของเครือขา่ยนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข ทุกระดบั หวงัเป็นอยา่งย่ิง คูมื่อฉบบัน้ี    

จะสง่ผลใหก้ารดาํเนินของกลุม่งานพฒันายุทธศาสตร์สาธารณสุข สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดั เป็นพลวตัรปัจจยั

ท่ีสําคญัท่ีจะผลกัดนัใหมี้การขบัเคล่ือนการพฒันาระบบสุขภาพสู่วิสัยทศัน์ กระทรวงสาธารณสุข “ประชาชน

สุขภาพดี เจา้หนา้ท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพยัง่ยืน” 
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บริบท 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 มาตรา 9 

ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาป ตามมาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 “ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ในระยะท่ี 1 
ใหจัดทําเปนแผนสามป โดยมีหวงระยะเวลาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะท่ี 2 
(พ.ศ.2566 – 2570) ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2571 – 2575) และระยะท่ี  4 (พ.ศ.2576 – 2580) ซ่ึ งตองสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภาและแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ” 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทําข้ึนภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ
รัฐสภา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของใช
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด โดยการบูรณาการการมีสวนรวมจากทุก
ภาคสวนในขับเคลื่อนการดําเนินงานสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหการดําเนินการงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดบรรลเุปาหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของหนวยงาน 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือเปนคูมือและแนวทางปฏิบัติสําหรับกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) 
 1.2 เพ่ือใหบุคลากรกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขสามารถจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินงานใหบรรลุ เปาหมาย รวมท้ังสามารถ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยยึดตามภารกิจของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสอดรับ
ตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของกระทรวงสาธารณสุข แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี และ
แผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

3. คําจํากัดความ  
3.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด คือแผนปฏิบัติราชการ ในระดับจังหวัด

ระยะ 5 ป ท่ีสอดรับตามสอดรับตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของกระทรวงสาธารณสุข 
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนท่ี และแผนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ใชเปนแนวทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด โดยผานการวิเคราะหขอมูล สถานการณ ปจจัยภายในภายนอกและบริบทท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน โดยมีการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร รวมท้ังการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือปรับปรุงยุทธศาสตรในรอบตอไป  

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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3.2 วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง เปาหมายหรือสิ่งท่ีตองการให สสจ.เปน ภายใน 5 ป 
   3.3 พันธกิจ (Mission) หมายถึง หนาท่ีหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน ท่ีกําหนดตามภารกิจของ
หนวยงานไดรับมอบหมายและกําหนดข้ึนเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักท่ีตองคํานึงถึง ตองพัฒนาตองมุงเนน 
ประเด็นยุทธศาสตรนี้สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอนั้นหนวยงานตองการ
ดําเนินการในประเด็นใดเปนพิเศษ และหลังจากไดดําเนินการดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลวตองการใหเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

3.5 เปาประสงค (Goal) หมายถึง สิ่งท่ี สสจ. ปรารถนาจะบรรล ุโดยตองนําประเด็นยุทธศาสตรมาพิจารณา 
3.6 ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) หมายถึง สิ่งท่ีจะเปนตัวบงชี้วา สสจ. สามารถปฏิบัติงานบรรลุ

เปาประสงคท่ีวางไวไดหรือไม ตองพิจารณาหาปจจัยท่ีเปนตัวบงชี้ดังกลาว และตองใชถอยคําท่ีชัดเจนท้ังในแงของคํา
จํากัดความและการระบุขอบเขต โดยตัวชี้วัดนี้จะถูกนําไปเปนหลักในการกําหนดคาเปาหมายในลําดับตอไป 

3.7 คาเปาหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือคาของตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีหนวยงานตองการบรรลุข้ันตอนนี้ 
เปนข้ันตอนของการกําหนดหรือระบุวาในแผนงานนั้น ๆ หนวยงานตองการทําอะไร ใหไดเปนจํานวนเทาไรและภายใน
กรอบระยะเวลาเทาใด จึงจะถือวาบรรลุเปาหมาย 

3.8 กลยุทธ (Strategy) หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงานจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาประสงค โดยกลยุทธนี้จะ
กําหนดข้ึน จากการพิจารณาปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) เปนสําคัญ กลาวคือ ตองพิจารณาวา
ในการท่ีจะบรรลุเปาประสงคขอหนึ่ง ๆ นั้น มีปจจัยใดบางท่ีมีผลตอความสําเร็จและจําเปนตองทําอยางไร จึงจะไปสูจุด
นั้นได 

3.9 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors) หมายถึง ปจจัยท่ีสําคัญยิ่งท่ีตองทําใหมีหรือใหเกิดข้ึน 
เพ่ือใหบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน หรือก็คือเปนการใหหลักการ แนวทาง หรือวิธีการท่ีหนวยงานจะสามารถบรรลุ
วิสัยทัศนได แตละหนวยงานจะมีปจจัยแหงความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยการ
จัดทําแผนพัฒนาสาธารณสุขฯ เปนการตอบสนองประเด็นตางๆ ไดแก ภารกิจของหนวยงาน (Function - Based) 
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  (People - Centered/Area - Based) และเปนการพัฒนาองคกร/งาน 
(Organizational Development) 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และ/หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ีประสานการดําเนินงาน

และใหขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ/แผนปฏิบัติราชการประจําป/แผนงานตางๆ ตลอดจน
เสนอแนะการแกไขปรับปรุงแผนฯ แกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ ประกอบดวยผูแทนจากทุกกลุมงานใน สสจ./ ผูแทน 
รพศ/รพท./ รพช./ สสอ./ รพ.สต./ ภาคีเครือขายตางๆ มีหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขเปนเลขานุการ
และหัวหนางานแผนงานเปนผูชวยเลขานุการ โดยการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป
ฯ เสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/ผูวาราชการจังหวัด  

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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4.4 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข มีหนาท่ีรับผิดชอบเปนเลขานุการของคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล และคณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ ติดตอประสานงานกับผูบริหารทุกระดับในการ
เตรียมการและการยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ 

4.5 หัวหนางานพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพ เปนผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการยกรางแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปฯ มีหนาท่ีรวบรวมขอมูล สถานการณและแนวโนมของปญหาตลอดจนปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอ
สถานะสุขภาพของประชาชน 
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ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะทาํงาน 
ยกรางแผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 5 ปฯ 

-วิเคราะหสภาพแวดลอมองคกร  
(ปจจัยภายใน/นอก) 
-กํ าห น ด วิ สั ยทั ศ น  พั น ธ กิ จ  ป ระ เด็ น
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 
-ยก (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ 

คณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ 
 

 

-ศึกษา วิเคราะห  สถานการณ  นโยบาย 
สภาพปญหาในพื้นที่ (Strategy need) 
-จัดทํากรอบแนวคิดแผนปฏิบั ติราชการ 
ระยะ 5 ป ของ สสจ. 
 

 

คณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ 

รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
จากผูมีสวนไดสวนเสีย/ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ คร้ังที่ 1 
 

กวป./คปสจ.พจิารณา (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป

 

รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  
จากผูมีสวนไดสวนเสีย/ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ คร้ังที่ 2 
 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-เสนอขออนุมั ติ (ราง) แผนปฏิบั ติราชการ 
ระยะ 5 ป ของ สสจ. 
 

คณะทํางานยกรางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ 
 

นพ.สสจ.พิจารณา 
ลงนามประกาศใชแผนฯ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-01-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 6 จาก 143 

 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ทบทวน และประเมินปรบัปรุง 
แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 5 ป ของ สสจ. 

-ส่ือสารประกาศใชแผนปฏิบั ติราชการ 
ระยะ 5 ป ของ สสจ. 
 
 

ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 
 

-การแปลงแผนสูการปฏิบัติ :  
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และ
ผูรับผิดชอบ 
-ประชุมชี้แจงถายทอดแผนใหกลุมงาน/ฝาย/
หนวยงานที่เกี่ยวใชเปนแนวทางดําเนินงาน    
 
 

ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-01-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 7 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

1.แต งตั้ งคณ ะทํ างานยกร าง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กํ าห น ด องค ป ระกอบ แล ะห น า ท่ี
คณะทํางาน ดังน้ี 
องคประกอบ  
ประธาน: นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
เลขานุการ: หัวหนากลุมยุทธศาสตรฯ 
คณะทํางาน: ผอ.รพ. สสอ. ผูแทน รพ 
สต. หัวหนากลุมงาน 

ครอบคลุมผูมีสวน
เก่ียวของท้ังหมด 

คําสั่งตั้งคณะทํางาน
ยกรางแผนปฏิ บัติ
ราชการ ระยะ 5 ปฯ 

5 วัน 

2.วิเคราะห วางแผนสถานการณ 
นโยบาย สภาพปญหาในพ้ืนท่ี 
(Strategy need) 

2.1 ประชุมรับนโยบายในทุกระดับ 
2.2 ประชุมระดมความคิดเห็น 
-ทบทวนสถานการณ สถานะสุขภาพ
(ปวย ตาย) 
-ผลการดําเนินงานท่ีผานมา  
(สําเร็จ/ไมสําเร็จ) 
-ปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงาน
ภ า ร กิ จ ต า ม ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ต า ม
ยุทธศาสตร 

ค วาม ค รอ บ ค ลุ ม
ถู กต องของข อมู ล 
สอดคลองกับนโยบาย
แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ
ราชการ ระยะ 5 ป 
ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข และแผน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

เอกสารการวิเคราะห 
สถานการณ นโยบาย 
สภาพปญหาในพ้ืนท่ี 
(Strategy need) 

5 วัน 

3.รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
เก่ียวของ ครั้งท่ี 1 

การรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได
สวนเสียเก่ียวกับ ความคาดหวัง ดาน
สุขภาพภายในจังหวัด 

ครอบคลุมผูมีสวน
เก่ียวของท้ังหมด 

รายงานผลสรุปการ
รับฟ งความคิดเห็น
ของผูมีสวนเก่ียวของ 

3 วัน 

4.วิเคราะหสภาพแวดลอมของ
องคกร (ภายใน/นอก) 

 

4.1 กําหนดขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห 
-ปจจัยภายนอกประกอบดวย PESTEL 
-ปจจัยภายในตามบริบทพ้ืนท่ีประกอบดวย 
7S, 6 building blocks ฯลฯ  
4.2 ประชุมวิเคราะห/วินิจฉัยองคกร 
4.3 นําผลการวิเคราะห/วินิจฉัยองคกร
ไปกําหนดทิศทางองคกร  

วิ เ ค ร า ะ ห ใ ห
ครอบคลุ ม ทุ กมิ ติ 
แ ล ะ ผู ท่ี มี ส ว น
เก่ียวของจริงมารวม
วิเคราะห 

ผ ล ก าร วิ เค ร า ะ ห  
(ภายใน/นอก) 

2 วัน 

5.กํ าหนด วิสั ย ทัศน  พั นธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
กลยุทธ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
  

นําผลการวิเคราะห/วินิจฉัยองคกร มา
ใชกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

-ความสอดคลองและ
เช่ือมโยงทุกหัวขอ   
-มี นํ้ าหนักสามารถ
ขั บ เคลื่ อน ให เกิ ด
ความสําเร็จไดจริงใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

วิสั ยทัศน  พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1 เดือน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-01-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 8 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

6.ยก (ราง) แผนปฏิบัติราชการ 
ระ ย ะ  5  ป  ข อ งสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเสนอผานความ
เห็นชอบคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล (กวป.)  

6 .1  ก ลุ ม งาน พั ฒ น ายุ ท ธศ าส ต ร
สาธารณสุข/ผูรับผิดชอบงานพัฒนา
ยุทธศาสตร จัดทํา (ราง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปฯ 
6.2 เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ป ฯ ในการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) 

- การทําความเขาใจ 
(ร าง) แผนปฏิ บั ติ
ราชการ ระยะ 5 ปฯ 
- ส งให คณ ะกรรม 
การศึกษาลวงหนา 

- (ราง) แผนปฏิ บัติ
ราชการ ระยะ 5 ปฯ 
 

10 วัน 

7.รับฟงความคิดเห็นของผูมีสวน
เก่ียวของ ครั้งท่ี 2 

ป ระชา พิ จ ารณ แผ น ข อ งผู มี ส ว น
เก่ียวของ 
-จัดเวทีประชาพิจารณ/เวทีผานออนไลน 
-สรุปความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน
เสีย เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ระยะ 5 ปฯ 

ครอบคลุมผูมีสวน
เก่ียวของท้ังหมด 

รายงานผลสรุปการ
รับฟ งความคิดเห็น
ของผูมีสวนเก่ียวของ 

3 วัน 

8.ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 
ร ะ ย ะ  5  ป  ข อ งสํ า นั ก งา น
สาธารณสุขจังหวัด 

นําขอคิดเห็นความคิดเห็นของผูมีสวน
ได ส ว น เสี ย  เ พ่ื อ นํ า ไป ป รั บ ป รุ ง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปฯ มา
ปรับปรุง 

สอดคลองเช่ือมโยง
พันธกิจ วิสัยทัศน 

- (ราง) แผนปฏิ บัติ
ราชการ ระยะ 5 ปฯ 
ท่ีปรับปรุง 

7 วัน 

9 . ข อ อ นุ มั ติ ป ร ะ ก า ศ ใ ช
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

เสนอขออนุมัติแผนปฏิ บัติราชการ 
ระยะ 5 ปฯ 

ผู บ ริห าร ให ค วาม 
สําคัญ สนับสนุน 

- หนังสือขออนุมั ติ
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปฯ 

2 วัน 

10 .สื่ อสารภายใน  ภายนอก 
องคกรท่ีเก่ียวของ 

10.1 กําหนดชองทางการสื่อสาร เชน 
สื่อออนไลน E-book website 
10.2 ทําหนังสือแจงเวียนไปยังผู ท่ี
เก่ียวของทุกระดับ (กลุ ม เป าหมาย
ภายใน  สสจ . และภายนอก  ส วน
ราชการท่ีเก่ียวของและผูมีสวนไดสวน
เสีย ดังกลาวขางตน) 

ประสิทธิภาพในการ
รับรูของผูท่ีเก่ียวของ  
การประเมินการรับรู 

- ห นั งสื อ แ จ ง ใช
แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปฯ 

5 วัน 

11.การแปลงแผนสูการปฏิบัติ :
แผน/โครงการ กิจกรรม 

11.1 มอบหมายผูรับผิดชอบ 
11.2 ถายทอดผูรับผิดชอบแผนสูแผน
ระดับหนวยงาน 
 11.3 จัดประชุมช้ีแจงยุทธศาสตรแก
เจาหนาท่ีทุกระดับ 

การใหความสําคัญ
ข อ งผู บ ริ ห า ร ทุ ก
ระดั บ ใน การร วม
รับรูและขับเคลื่อน
แผน 

- ร า ย ง า น ก า ร
ป ระ ชุ ม ถ า ย ท อ ด
แผนฯ 
 

15 วัน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-01-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 9 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ :  
  - มีกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ของหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ นโยบายท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค รวมถึงสามารถนํากรอบแนวทางดังกลาว แปลงสูการปฏิบัติ สงผลตอการ
พัฒนางานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรม และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอการดูแลสุขภาพประชาชน  
 6.2 ตัวชี้วัด : 
 - ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล :  
  - การจัดทํารายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติงาน (Self-Assessment Report) 
โดยสรุปผลการดําเนินงานพรอมแบบตัวอยาง เอกสาร หลักฐานหรือสรุปเอกสาร/หลักฐานท่ีสําคัญ 
  - ใชขอมูลการติดตามประเมินผลตามแบบประเมินท่ีสรางข้ึนตามแนวทางการประเมินผลและมีการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM)  

- FM-PPHO-01.1-000 : แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ป (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของ (สวน
ราชการ ..............................) *ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

- FM-PPHO-01.2-000 : แบบฟอรมแผนปฏิบั ติราชการรายป  (พ .ศ. .....) ของ (สวนราชการ
..............................) 

7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) - 

 

 

 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

12.กํากับติดตามประเมินผล จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือกําหนด
วิ ธีการบริห ารยุ ท ธศ าสตร  กํ า กั บ 
ติดตาม 

ความมุงมั่นใสใจของ
คณะทํางาน 

รายงานการประชุม
คณะทํางาน/กรอบ
ก า ร บ ริ ห า ร
ยุทธศาสตร 

2 วัน 

13.ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ทบทวน ปละ 1 ครั้ง ปรับปรุง กลยุทธ
ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

ความครบถวนปจจัย
นํ า เ ข า ผ ล ก า ร
ประเมินสถานการณ
ปจจุบัน 

เอกสารทบทวนและ
ปรับปรุงยุทธศาสตร 

3 วัน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-01-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 10 จาก 143 

 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี)  
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2561. คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํา

รับรองการปฏิบั ติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562. (ออนไลน ) 
https://drive.google.com/file/d/1P0WCAGfJg_9-RjTs64yVaAkoyX3uwNYB/view, 27 พฤษภาคม 2562. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2560. แผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564). 
(ออนไลน) http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/strategyOpsMoph.pdf, 27 พฤษภาคม 2562. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2561. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579). ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2561) กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2561. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579). ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2561) กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทน. 2549. การจัดการเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน). 
ราช กิ จ จ านุ เบ ก ษ า . 2560. พ ระราช บั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ ายุ ท ธศ าส ต ร ช าติ  พ .ศ . 2560 . (อ อน ไล น ) 

https://www.ldd.go.th/www/files/81731.pdf, 31 พฤษภาคม 2562. 
ราชกิจจานุเบกษา. 2562. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 

2 5 8 0 ) . (อ อ น ไล น )  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/051/T_0001.PDF,  27 
พฤษภาคม 2562. 

ราชกิจจานุเบกษา. 2562. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562. 
(ออนไลน) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF, 27 พฤษภาคม 2562. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 

คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000    ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

เรื่อง: การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 11 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-02-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัต ิ: 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 12 จาก 143 

 

บริบท 
ในปจจุบันการพัฒนาประเทศไดกําหนดใหมีการพัฒนาจังหวัดตางๆ โดยกําหนดใหมีการจัดทําแผนพัฒนา

จังหวัด กลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาของประเทศมีทิศทางท่ีเปนไปแนวทางท่ีชัดเจนในแต
ละภูมิภาค/กลุมจังหวัด/จังหวัด จึงไดกําหนดใหมีแผนท้ัง 3 ระดับ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาจังหวัด เปนแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองครวมท่ีครอบคลุมทุกมิติในดานเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและความม่ันคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและอาชีพใหสนองตอ
ความตองการของประชาชนในจังหวัด โดยตองแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และ
แนวทางหรือมาตรการการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของ
พ้ืนท่ี และปญหาความตองการของประชาชน เปนแผนยุทธศาสตรท่ีเกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการ
พัฒนาหรือทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็น
รวมกัน เพ่ือใหไดจุดมุงหมายในการพัฒนา วิธีดําเนินการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายโดยนําเอาแนวความคิดการ
พัฒนาแบบองครวมและการบูรณาการเปนกรอบแนวทางดําเนินการตั้งแตข้ันการวางวางแผนกลยุทธ จนถึงข้ันการ
วางแผนปฏิบัติการ เปนเครื่องมือสําคัญในการนํานโยบายของรัฐบาล และทิศทาง การพัฒนาประเทศไปสูการ
ปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และปญหาความตองการของประชาชน และเปนแผนชี้นําการ
พัฒนาจังหวัดในภาพรวมระยะยาว (4 ป) แตไมยึดม่ันวาจะตองใชระยะเวลาเทาใด ข้ึนอยูกับปญหาและความ
ตองการของประชาชนในขณะนั้น จึงสามารถปรับเปลี่ยนแผนไดตามความเหมาะสมรวมท้ังการปรับเปลี่ยนเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
 1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
 ไดกําหนดใหรัฐจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมีขอบเขต อํานาจ
หนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีชัดเจน เหมาะสมแกการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาจังหวัด เพ่ือประโยชนของประชาชนในพ้ืนท่ี (มาตรา 78) และกําหนดใหรัฐตองดําเนินการ
ตามแนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (มาตรา 87) 
 1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ให
จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ/ความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ิน โดยใหผูวาราชการจังหวัดประชุมหารือรวมกับ หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครอง
ทองถ่ิน รวมท้ังภาคประชาสังคม/ผูแทนภาคเอกชน ท้ังนี้ การสรรหาใหเปนไปตามท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
(มาตรา 53/1) 

องคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
 ในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดจะมีคณะกรรมการ 3 ชุดคือ 
 1. คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
 2. คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
 3. คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 13 จาก 143 

 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด หมายความวา รายการเก่ียวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ ของกลุมจังหวัดท่ีจําเปนตอง
จัดทําเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดในอนาคต 
 2. แผนพัฒนากลุมจังหวัด จากการท่ีมีการจัดตั้งกลุมจังหวัด ตามมาตรา 26 ของพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการบริหารจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ซ่ึงบัญญัติใหมีคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดตั้งกลุมจังหวัดและ
กําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัดทําหนาท่ีเปนหัวหนากลุมจังหวัด 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 53/1 ไดกําหนดใหจังหวัดจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินในจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวน
ภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนกลาง และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ังผูแทน
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

พระราชกฤษฎีวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ไดกําหนดแนว
ทางการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดในมาตรา 27 โดยมีวิธีการดังนี้ คือ 

2.1 ใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เปนผูกําหนด
นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

2.2 คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการเปนผูดําเนินการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
โดยจัดทําเปนแผนสี่ป การจัดทําตองคํานึงถึงความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถ่ิน ในจังหวัด รวม
ตลอดถึงความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตรระดับชาติ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดจะเปนการสนับสนุนใหการปฏิบัติราชการของจังหวัดตางๆ เปนการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ มีหนวยงานเชิงยุทธศาสตรภาครัฐในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและสมรรถภาพสูง สามารถ
ประสานและกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐ และสงเสริม
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในพ้ืนท่ี ใหสามารถริเริ่ม แกไขปญหา และพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง 
รวมท้ังสงเสริมใหเกิดระบบงานท่ีมีกระบวนการสรางความเห็นพองตองกันของทุกภาคสวนในสังคม เพ่ือให
ประชาชนไดรับบริการดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนใน
การบริหารราชการระดับพ้ืนท่ี 

3. แผนพัฒนาภาค การจัดทํากรอบทิศทางการพัฒนาภาคของประเทศ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ตามศักยภาพและภูมิสังคมของแตละภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติสําหรับเปนแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ี และเปนแนวทางใหจังหวัดและ
กลุมจังหวัดใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําป ตลอดจนหนวยงานและภาคีการ
พัฒนาท้ังในสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ินนําไปใชในการจัดทําแผนระดับพ้ืนท่ีท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาภาค  

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 14 จาก 143 

 

ซ่ึงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีความจําเปนตองเขาใจในระบบ
การจัดทําแผนของงบประมาณทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม/ภาค เพ่ือใหเปนไปการทํางานตามมาตรฐานเดียวกัน 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค 
1.1 เปนคูมือเพ่ือใชเปนแนวทางวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค เพ่ือใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการปฏิบัติงานอยางถูกตองและมีทิศทางเดียวกัน มี
ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถปรับปรุงพัฒนาไดตามความเหมาะสม
เพ่ือใหเกิดผลจริงท่ีสามารถปฏิบัติได 

1.2 ลดการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด และสามารถใชเปนแนวทางของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในการ
จัดการข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเกิดมาตรฐานข้ึน 

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/ บุคลากรท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

3. คําจํากัดความ  
3.1 แผนพัฒนาจังหวัด หมายถึงแผนท่ีมีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุงตอบสนองความตองการและ

แกไขปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดท่ีสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ แผน
ระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด 

3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด หมายถึงแผนท่ีเปนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคลอง กับทิศ
ทางการพัฒนาภาค หรือความตองการแกไขปญหาท่ีเปนประเด็นรวมในพ้ืนท่ี และตองมีขอบเขตการ ดําเนินการ
หรือไดรับผลประโยชนมากกวา 1 จังหวัด   

3.3 แผนพัฒนาภาค หมายถึงแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับ แผนระดับชาติ
และนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนท่ีเปนเครื่องมือบูรณาการแผนของสวนราชการ เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและประเด็น
การพัฒนาภาคสูการปฏิบัติ 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
4.1 ผูวาราชการจังหวัดมีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจและมี

บทบาทเปนผูนําองคกรเปนประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และเปนประธาน/
รองประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก) 

4.2 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรสาธารณสุขระดับจังหวัดใชอํานาจ
ในการตัดสินใจและมีบทบาทเปนผูนําองคกร 

4.3 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีหนาท่ีประสานการดําเนินงานและใหขอมูลสนับสนุนการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/แผนงานตางๆ รวมท้ังรวมพิจารณาแผนฯ ตลอดจนเสนอแนะการแกไข
ปรับปรุงแผนฯ แกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 15 จาก 143 

 

4.4 คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุมจังหวัดและแผนพัฒนาภาคสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดโดยมีผูรับผิดชอบงานแผนกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพเปนผูรับผิดชอบหลัก (focal 
point) ในการศึกษา วิเคราะหและทบทวนนโยบายยุทธศาสตรชาติ แผนระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ป ของกระทรวงสาธารณสุข นําเสนอขอมูลจากการวิเคราะห ไปจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดดานสุขภาพ 5 ป รวมกับกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีจังหวัด สวนแผนพัฒนาภาค 5 ป
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนผูดําเนินการ หลังจากท่ีจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด ใหนําเสนอ (ราง) แผนฯ ตอคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด (กวป.).พิจารณา (ราง) แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดถาไดรับความเห็นชอบใหนํา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดดานสุขภาพ 5 ป นําเสนอตอจังหวัดและกลุมจังหวัดในการจัดทํา
แผน 5 ปตอไป แผนพัฒนาจังหวัดจะเสนอผานคณะกรรมการแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) สวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดจะ
เสนอผานคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) แกตรง ในแตละปจะตองมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปโดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทํา Project Idea ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนด แผนพัฒนาจังหวัด สงท่ีกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร สํานักงานจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนา
ภาคสงท่ีสํานักบริหารยุทธศาสตรจังหวัด (OSM: The Office of Strategy Management) 

4.5 ทีมกํากับติดตามและประเมินผล (M&E) รวมกับผูรับผิดชอบงานแผนฯ กลุมพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข มีหนาท่ีเปนคณะทํางานในการ นิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล หนวยงาน/ผูเก่ียวของท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด และงบพัฒนาภาค ใหดําเนินกิจกรรมเปนไปตามแผนงาน/
โครงการท่ีไดรับอนุมัติ    

4.6 หนวยงาน/ผูเก่ียวของในแผนงาน/โครงการ มีหนาท่ีดําเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการและกํากับ
ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
15 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 16 จาก 143 

 

ให ข อ เส น อ แ น ะ แ ก ไข /
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 5 ป 
 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ให ข อ เสน อแน ะแก ไข /
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 5 ป 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด แผนกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

-วิเคราะหนโยบายยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป แผนพัฒนาในระดับ
พื้นที่ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการ/คณะทาํงานจดัทาํแผนพัฒนาจงัหวดั  
แผนกลมจังหวดั และแผนพัฒนาภาค สสจ. 

กวป.สสจ. พจิารณา  
(ราง) แผนฯ 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
ดานสุขภาพ 5 ป รวมกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการ/คณะทาํงานจดัทาํแผนพัฒนาจงัหวดั  
แผนกลมจังหวดั และแผนพัฒนาภาค สสจ. 

-นําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนพัฒนาภาคดานสุขภาพ 5 ป ไปเสนอตอจังหวัด
และกลุมจังหวัดในการจัดทําแผน 5 ป 

คณะกรรมการ/คณะทาํงานจดัทาํแผนพัฒนาจงัหวดั  
แผนกลมจังหวดั และแผนพัฒนาภาค สสจ. 

คณะกรรมการแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)/
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวดัแบบ

บูรณาการ (ก.บ.ก) พิจารณา (ราง) แผนฯ 5 ป 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 17 จาก 143 

 

ใหขอเสนอแนะแกไข/ปรับปรุง 
(ราง) แผนปฏิบัติการฯ  
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปโดยบูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา Project Idea ฯลฯ 

คณะกรรมการ/คณะทาํงานจดัทาํแผนพัฒนาจงัหวดั  
แผนกลมจังหวดั และแผนพัฒนาภาค สสจ. 

กวป.สสจ. พจิารณา  
(ราง) แผนปฏิบัติการฯ 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-รวบรวมแผนงานโครงการฯ ที่ผานความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการวางแผนและประเมิ นผล (กวป .) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเสนอแผนคําของบประมาณ
จากจังหวัด 

ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายทุธศาสตรสาธารณสขุ 

กบจ./กบก. พิจารณา แผนงาน 
โครงการตามคําของบประมาณ 

ของสวนราชการ 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-แจงจัดสรรงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนา
กลุม/จังหวัดแผนพัฒนาภาค 
 

สํานักงานจังหวดัและ สาํนักบรหิารยทุธศาสตรจงัหวดั 
(OSM: The Office of Strategy Management) 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 18 จาก 143 

 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กํ ากั บ  ติ ดตาม  รายงานความก าวห น าผลการ
ดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบประมาณ 
 

กบจ./กบก. 

ทีมกํากับติดตามและประเมินผล (M&E) รวมกับ
ผูรับผิดชอบงานกลุมพัฒนายุทธศาสตรฯ กํากับ
ติดตาม ใหหนวยงาน/ผูเก่ียวของในแผนงาน/

โครงการที่ไดรับจดัสรรงบประมาณ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
18 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 19 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

1.แตงตั้งคณะกรรมการ/
ค ณ ะ ทํ า ง า น จั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัด แผนก
ลุ ม จั ง ห วั ด  แ ล ะ
แผนพัฒนาภาค โดยมี 
ผูรับผิดชอบงานแผนกลุม
งานพัฒนายุทธศาสตร
สุขภาพเปนผูรับผิดชอบ
หลัก (focal point) 

1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีคําสั่ง
แตงตั้ง คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค 
1.2 แจงผูเก่ียวของรับทราบคําสั่ง 

คณะกรรมการ/คณะทํางาน
ตองมีความรอบรู ในการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
กลุมจังหวัดและแผนพัฒนา
ภาค 

คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง 
ค ณ ะ ก ร รม ก า ร /
คณะทํ างานจัดทํ า
แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนกลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค 

 

2 .วิ เค ราะห น โยบ าย
ยุทธศาสตรชาติ  แผน
ระดับชาติ  แผนพัฒนา
เศ รษ ฐ กิ จและสั งค ม
แหงชาติ  นโยบายรัฐบาล 
แ ผ น พั ฒ น าจั งห วั ด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
และแผน พั ฒ นาภาค  
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 
ป (ดานสาธารณสุข) 

2.1 คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผน 
ฯลฯ จัดทําสรุปตารางผลการวิเคราะห/
ประเด็นเช่ือมโยง แผนยุทธศาสตรทุก
ระดับ 
2.2 แยกผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของ
รายกลุ มงาน/ประเด็น เพ่ื อวิเคราะห
จุดออนจุดแข็ง (SWOT) 
2.3 วิเคราะหปญหาดานสาธารณสุข ตาม
ประเด็น 4 Excellence เพ่ือใชเปนขอมูล
ประกอบการวิเคราะห SWOT Analysis 
ของจังหวัด 
2.4 จัดทําเอกสารเสนอสาํนักงานจังหวัด 

คณะกรรมการ/คณะทํางาน
ตองศึกษารายละเอียดของ
นโยบายทุกระดับอยางถ่ี
ถวนชัดเจน 

1.ตารางผลการสรุป
ความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตรทุกระดับ 
2. เอ ก ส าร  SWOT 
Analysis 

 

3 .จั ด ทํ าแผ น พั ฒ น า
จังหวัดและแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดดานสุขภาพ 
5 ป  ร วมกับกระทรวง
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1 สํานักงานจังหวัดเชิญประชุม 
3.2 คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทําแผน
ร วมประชุมนํ าเสนอข อมู ลจากการ
วิเคราะห ปญหาอุปสรรค/แนวทางการ
พัฒนา 
3.3 บูรณาการประเด็นปญหาและแนว
ทางการพัฒนารวมกับกระทรวงอ่ืน ๆ 
3.4 รวมการวิเคราะห SWOT Analysis กับ
สํานักงานจังหวัด 
3.5 จัดทํากรอบแนวคิดในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรฯ ใหมีความสอดคลอง 
เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติ
ตาง ๆ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
คณะทํางานจัดทําแผนฯ
ของจังหวัด ตองมีความรอบ
รูและกําหนดทิศทางการ
จั ด ทํ าแ ผ น ให ถู ก ต อ ง 
ชัดเจน ตามนโยบายและ
บริบทการเปลี่ยนแปลงใน
มิติตางๆ  
 

1. เอ ก ส าร  SWOT 
Analysis ของจังหวัด 
2. กรอบแนวคิดใน
ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
19 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 20 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

 3.6 คณะกรรมการ/คณะทํางานจัดทํ า
แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค สสจ.จัดประชุมกําหนดกล
ยุทธเพ่ือแกไขแนวทางการพัฒนาตามแผนฯ 
3.7 กําหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมหลัก 
ตามประเด็นปญหา 
3.8 จัดทําเอกสาร แผนแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนกลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 5 ป 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
คณะทํางานจัดทําแผนฯของ
สสจ. ตองมีความรอบรูและ
กําหนดกลยุทธ 
การจัดทําแผนงาน/โครงการ
ใหเช่ือมโยงกับแผนฯ จังหวัด 

  

4 .เ ส น อ ต อ  ก ว ป .
สํ านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดพิจารณา  (ราง) 
แผนฯ 

4.1 ผูรับผิดชอบงานแผนกลุมงานพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร ส าธารณ สุ ข  นํ า  (ร าง) 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนกลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคเขาวาระการประชุม กวป. 

ผูรับผิดชอบงานแผนฯตอง
มี ค ว าม เข า ใจ ใน แ ผ น
ยุทธศาสตรท่ีจะนําเสนอ 

(ร าง) แผน พั ฒ นา
จั งห วัด  แผนกลุ ม
จั ง ห วั ด  แ ล ะ
แผนพัฒนาภาค 5 ป 

 

5. นําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพั ฒ นากลุ ม
จังหวัดและแผนพัฒนา
ภาคดานสุขภาพ 5 ป ไป
เสนอตอจังหวัดและกลุม
จังหวัดในการจัดทําแผน 
5 ป 

5.1 สํานักงานจังหวัด เชิญหนวยท่ีเสนอ
แผนคําของบประมาณ เขารวมประชุม 
5.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
นําเสนอขอมู ลแผนงานโครงการ ในท่ี
ประชุม 
5.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการแผนงาน
โครงการ กิจกรรมกลุมเปาหมาย งบประมาณ 
โดยการระดมความคดิเห็นรวมกัน 
5.4 เลขาอนุ กรรมการตามประเด็ น
ยุทธศาสตรจังหวัด จัดทําเอกสารสรุป
แผนงานโครงการ 
5.5 เลขาอนุ กรรมการตามประเด็ น
ยุทธศาสตรจังหวัด จัดทําหนังสือแจงเวียน 
หนวยราชการท่ีเก่ียวของ 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
ตองมีการเตรียมขอมูล
แผนงาน/โครงการท่ีเสนอ
ใหครบถวนและตองมี
ทีมงานท่ีมีความเขาใจใน
แผนยุทธศาสตร เขารวม
เปนตัวแทนนําเสนอแผนได 

แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนกลุมจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาค 5 ป 

 

6. แผนพั ฒ นาจั งห วัด
นํ า เ ส น อ ผ า น
คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) แผนพัฒนากลุม
จั งห วั ด นํ าเสนอผ าน
คณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก) 

6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทํา
หนังสือเชิญประชุม 
6.2 นายแพทย สาธารณ สุ ขจั งห วัด/ 
ผูเก่ียวของเขารวมประชุม คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) 
คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (กบก.) เพ่ือสนับสนุนขอมูล
ประเด็นปญหาท่ีเก่ียวของ 

นายแพทยสาธารณสุขและ
ผูเก่ียวของตองมีความเขาใจ
ใน แผน ฯ  ท่ี ข อ รั บ ก าร
สนับสนุนงบประมาณ 

1. เอกสารแผนงาน
โครงการตามคํ าขอ
งบประมาณของสวน
ราชการ 
2. เอ ก ส า ร ส รุ ป
รายงานการประชุม/
มติ กบจ. 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 21 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

7. จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยบูรณาการ
ร วม กั บ ห น วย งาน ท่ี
เก่ี ย วข อ งเพ่ื อ จั ด ทํ า 
Project Idea แผนพัฒนา
จั ง ห วั ด เส น อ ต อ
คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) โดยสงท่ีกลุมงาน
พั ฒ น ายุ ท ธ ศ าส ต ร 
สํ า นั ก ง า น จั ง ห วั ด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/
แผนพัฒนาภาคเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก .บ .ก ) โดยส งท่ี
สํานักบริหารยุทธศาสตร
จั ง ห วั ด  (OSM: The 
Office of Strategy 
Management) 

7.1 จัดทําหนังสือแจงเวียนกลุมงาน/ 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังห วัด  เก่ียวกับแผนพัฒนาจังห วัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนา
ภ า ค แ น ว ท า ง ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ
งบประมาณ พรอมจัดทําแผนคําขอ
งบประมาณตามแบบฟอรม (แบบจ.1-1/ 
กจ.1-1) เพ่ือเสนอของบประมาณ 
 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุขต องควบคุม
กํากับกลุมงาน/หนวยงานท่ี
ต อ งจั ด ทํ าแ ผ น คํ าข อ
งบประมาณ ให ทั นตาม
กํ าห น ด เวล าแล ะต าม
แบบฟอรม 

1. หนังสือราชการ 
2. แ บ บ ฟ อ ร ม 
(แบบจ.1-1/ กจ.1-1) 

 

8.เสนอตอ คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล 
(ก ว ป .)  สํ า นั ก ง า น
ส า ธ ารณ สุ ข จั งห วั ด
พิ จ า ร ณ า  ( ร า ง ) 
แผนปฏิบัติการประจําป 

8.1 ผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการกลุม
งานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขนําเสนอ
ท่ีประชุม คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.)/คณะกรรมการบริหาร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ
ต อ งมี ค ว า ม เข า ใจ ใน
แ ผ น ง า น โค ร ง ก า ร ท่ี
หนวยงานตางๆ เสนอขอ
งบประมาณ 

แผนท่ีไดรับการอนุมตัิ
จ า ก  ก ว ป . /
คณะกรรมการบริหาร 
สสจ. (แล วแต การ
บริ ห ารงานแต ล ะ
จังหวัด) 

 

9. รวบ รวม แ ผ น งาน
โครงการฯ ท่ีผานความ
เ ห็ น ช อ บ จ า ก 
คณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล (กวป.)
สํ านั กงานสาธารณสุ ข
จังหวัดเสนอแผนคําขอ
งบประมาณจากจังหวัด 
 

9.1 กลุมงานใน สสจ./ หนวยงานในสังกัด 
สงแผนงานโครงการคําของบประมาณ ตาม
แบบฟอรม (แบบจ.1-1/ กจ.1-1)  
9.2 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
รวบรวมเอกสารคําของบประมาณตาม
แบบฟอรม ฯ สรุปนําเสนอ นพ.สสจ.ให
ความเห็นชอบ 
9.3 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
จัดทําหนังสือสงสํานักงานจังหวัด 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข ตองควบคุม
กํากับกลุมงาน/หนวยงาน 
ท่ีของบประมาณจัดทําแผน
ตามแบบฟอรมสงภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

1. เอกสารแผนงาน
โ ค ร ง ก า ร ต า ม
แบบฟอรม (แบบจ.1-
1/ กจ.1-1) 
2. ห นั งสื อ นํ า ส ง
เอ ก ส ารแ ผ น งาน
โครงการ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 22 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

10.ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) และ
คณะกรรมการบริหาร
กลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) พิจารณา
แผนงานโครงการตามคํา
ของบประมาณของสวน
ร าช ก า รแ ล ะ อ นุ มั ติ
แผนงานโครงการท่ีเสนอ
ของบประมาณ 
 
  

10.1 สํานักงานจังหวัด จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุม 
10.2 นายแพทยสาธารณสุขจั งหวัด/ 
ผูเก่ียวของเขารวมประชุม คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เพ่ือสนับสนุนขอมูลประเด็นปญหาท่ี
เก่ียวของ 
10.3 สํานักงานจังหวัด จัดทําหนังสือแจง
สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
10.4 ก ลุ ม งาน พั ฒ น ายุ ท ธศ าส ต ร
สาธารณสุข จัดทําหนังสือแจงกลุมงานท่ี
เก่ียวของ โครงการท่ีไดรับอนุมัติ เพ่ือ
เตรียมพรอมดําเนินการตามกิจกรรม 

 1. หนังสอืราชการ 
2. เอกสารแผนงาน
โครงการตามคํ าขอ
งบประมาณของสวน
ราชการ 
3. เอ ก ส า ร ส รุ ป
รายงานการประชุม/
มติ กบจ. 
4.เอกสารท่ี  กบจ. 
อ นุ มั ติ แ ผ น ง า น
โครงการท่ี เสนอขอ
งบประมาณ 

 

11.แ จ ง ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณแผนพัฒนา
จังหวัด/แผนพัฒนากลุม/
จังหวัดแผนพัฒนาภาค 

11.1 สํานักงานจังหวัด จัดทําหนังสือแจง
สวนราชการท่ีเก่ียวของ 
11.2 กลุมงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตาม
กิจกรรมตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุขแจงกลุมงาน/
หน วยงานท่ี เก่ี ยวข องท่ี
ได รับอนุมั ติ จัดกิจกรรม 
ตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติ
ตามเวลาท่ีกําหนด 

1. หนั งสื อราชการ
แ จ ง โ อ น เ งิ น
งบ ป ระม าณ ต าม
แผนงานโครงการท่ี 
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเสนอขอ และ
ไดรับอนุมัติ 

 

12.ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.จ.) และ
คณะกรรมการบริหาร
กลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ  (ก .บ .ก .) กํ า กั บ 
ติ ด ต า ม  ร า ย ง า น
ความกาวหนาผลการ
ดําเนินงาน และผลการ
เบิกจายงบประมาณ 

12.1 สํานักงานจังหวัด จัดทําแผนและ
แบบฟอรมการกํากับ และรายงานผลการ
ดาํเนินงาน ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ/
ปฏิบัติ และทําหนังสือแจงเวียน 
12 .2  กลุ ม งาน พั ฒ นายุ ท ธศ าสต ร
สาธารณสุข จัดทําหนังสือแจงเวียนกลุม
งานท่ีเก่ียวของ 
13.3 ก ลุ ม งาน พั ฒ น ายุ ท ธศ าส ต ร
สาธารณสุข รวบรวมรายงาน สรุปผล
การดํ า เนิ น งาน  เสนอ  น ายแพ ท ย
สาธารณสุขจังหวัดจัดทําหนังสือนําสง 
สํานักงานจังหวัด 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุ ขต องติ ดตาม
ค ว า ม ก า ว ห น า ก า ร
ดํ า เนิ น งาน  เส น อ ต อ
นายแพทย สาธารณ สุ ข
จังหวัดและเสนอตอผู วา
ราชการจังหวัดฯ 

1. เอกสารแบบฟอรม
การรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
2. เ อ ก ส า ร ก า ร
รายงานการเบิกจาย
งบประมาณ 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 23 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ : 
 - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาคและมีการ
กํากับติดตาม ใหมีการดําเนินการและเบิกจายเปนตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนด 
 6.2 ตัวชี้วัด : - 
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล :  

- ผูรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ ของกลุมงานท่ีเก่ียวของ รวบรวมขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให
ผูรับผิดชอบงานแผนของกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ รวบรวมเพ่ือรายงานตอผูบริหารของ สสจ.และรายงานใน
ระดับจังหวัดตอไป 

 
 
 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

 13.4 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด/
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
เขารวมประชุม คณะกรรมการบริหาร
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 

   

13. ทีมกํากับติดตามและ
ป ร ะ เมิ น ผ ล  (M&E) 
รวมกับผูรับผิดชอบงาน
แ ผ น ฯ  ก ลุ ม พั ฒ น า
ยุทธศาสตรสาธารณสุข 
กํ า กั บ ติ ด ต า ม  ใ ห
หนวยงาน/ผูเก่ียวของใน
แผนงาน/โครงการท่ีไดรับ
จัดสรรงบประมาณจากงบ
พัฒนาจังหวัด งบพัฒนา
กลุ ม จั งห วั ด  และงบ
พัฒนาภาค ให ดํ าเนิ น
กิ จก รรม เป น ไป ต าม
แผนงาน/โครงการท่ีไดรับ
อนุมัต ิ

ทีมกํากับติดตามและประเมินผล(M&E) 
รวมกับผู รับผิดชอบงานแผนกลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ของ สสจ. 
กํากับติดตามใหหนวยงาน/ผูเก่ียวของใน
แผนงาน/โครงการท่ี ได รั บจั ดสรรฯ 
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนงานโครงการ
ท่ี กํ าหนดไวพรอมท้ั งรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

1. เอกสารแบบฟอรมการ
รายงานผลการดําเนินงาน 
2. เอกสารการรายงานการ
เบิกจายงบประมาณ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-02-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

และแผนพัฒนาภาค 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 24 จาก 143 

 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM)  

 - FM-PPHO-02.1-000 : แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 
 - FM-PPHO-02.2-000 : แบบ จ1-3 กจ1-3 
 - FM-PPHO-02.3-000 : แบบแบบ จ.1-1/กจ.1-1 (Project Idea รายโครงการ) 

- FM-PPHO-02.4-000 : แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจายงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ....... 

7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏบิัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) - 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) 
1.หนังสือท่ี นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 6875 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่องแจง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนตางๆ ภสยใตคณะกรรมการลูรณาการนโยบายบูรณาภาค 
(ก.บ.ภ.)และทิศทางการพัฒนาภาคในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

2.หนังสือท่ี นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 5886 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2561 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่องแจง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3.กระบวนการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด และคําของบประมาณประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด กลุมงานประสานยุทธศาสตร
และการพัฒนาจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000  ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 
เรื่อง: การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัด 
หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 25 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-03-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัติ : 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 26 จาก 143 

 

บริบท 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนเครื่องมือท่ีสําคัญ ในการนํา

นโยบายไปสูการปฏิบัติ เพ่ือแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีเกิดข้ึนในระดับพ้ืนท่ี ตลอดจนเปนการนําแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงไดจัดทําไวแลวแปลงแผนไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระยะ 1 ป 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบกําหนดทิศทางในการดําเนินงานแกไขปญหาและ

พัฒนาในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนกรอบกํากับการดําเนินงานตามแผนและบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/ บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเนนการบูรณการและมีสวนรวมจากหนวยงานและ
ภาคีเครือขายดานสุขภาพ 

3. คําจํากัดความ  
 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หมายถึง แผนท่ีใชขับเคลื่อนการ

บริหารจัดการและการดําเนินงานของหนวยงานในระดับจังหวัดระยะ 1 ป ใหสามารถดําเนินไปอยางมีทิศทาง เปน
ระบบ และแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ท่ีมุงแกไขปญหาดานสาธารณสุขท่ีมีการกําหนดเปาหมายในการ
แกปญหาไวอยางชัดเจน ภายใตกระบวนการบูรณาการและมีสวนรวมจากหนวยงานและภาคีเครือขายดานสุขภาพ 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี

หนาท่ีประสานการดําเนินงานและใหขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ และการใช
งบประมาณ/แผนงานตางๆ ตลอดจนเสนอแนะกลั่นกรองแกไขปรับปรุงแผนฯ เพ่ือเสนอแกนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดพิจารณา โดยมีหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขเปนเลขานุการ และมีหัวหนากลุมงานทุกกลุม
งานภายในสํานักงานสาธารณสุข เปนคณะกรรมการ 

4.3 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบดวย 
รองนายแพทยสาธารณสุขเปนประธาน ผูแทนจากทุกกลุมงานภายใน สสจ./ ผูแทน รพช./ สสอ./ รพ.สต./ ภาคี
เครือขายตางๆ โดยมีหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขเปนเลขานุการ และหัวหนางานแผนงานกลุมพัฒนา
ยุทธศาสตรเปนผูชวยเลขานุการ โดยการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ เสนอ
ตอผูวาราชการจังหวัด 

4.4 ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข มีหนาท่ีประสานการดําเนินงานกับคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ คณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ เพ่ือใหมี

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 27 จาก 143 

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ ใชเปนกรอบการดําเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากร และงบประมาณ
ไดอยางเปนรูปธรรม 

4.5 หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดับ มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ ในการ
บริหารจัดการทรัพยากร และงบประมาณ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 28 จาก 143 

 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 
 

ไมครบถวน 

ครบถวน 

ไมครบถวน 

ครบถวน 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะทาํงานจัดทําแผนปฏิบตัิ
ราชการประจําปงบประมาณฯ 

-(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณฯ 
ในสวนที่เกี่ยวของ 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 
 

-ศึกษา วิเคราะห สถานการณบริบทหนวยงาน ดังนี้ 
   -ปญหาสุขภาพในพื้นที่  
   -นโยบาย/แผนพัฒนาสาธารณสุขระดับตางๆ  
   -ผลการดําเนินงานปที่ผานมา 
-จัดทําความสําคัญ/เรงดวนปญหา 
-กําหนดปจจัยความสําเร็จ (KSF) 
 

 

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ     

ประจําปงบประมาณฯ 

คณะทํางานฯ ตรวจสอบ (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ 

แจงกลับกลุมงาน/ฝาย 
ที่เกี่ยวของ 
 

แจงกลับคณะทํางาน 
กลุมงาน/ฝายที่เกี่ยวของ 
 

ตรวจสอบสอดคล อ งข อ มู ล จั ดทํ า
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ดังนี้ 
-แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  
-แผน พั ฒ น า เศ รษ ฐกิ จ แ ละ สั งคม
แหงชาติ   
-แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของ
กระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข 
-แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
-แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค 
-แผนหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-หนังสือแจงจัดสรรงบประมาณ 

-เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปฯ ตอ
คณะกรรมการกล่ันกรองแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ 
 

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ (ราง) 

แผนปฏิบัติราชการประจําฯ 

คณะทํางานจดัทาํแผนปฏบิัติราชการ      

ประจาํปงบประมาณฯ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 29 จาก 143 

 

อนุมติั 

ไมอนุมัติ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจงกลับคณะทํางาน 
กลุมงาน/ฝาย ที่เกี่ยวของ 
 

ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ/ 
งานการเงิน พิจารณาแผนการจัดสรร 

และใหหนวยงานยอยบันทึกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณในระบบ SMS 

 

-เสนอ (ราง) แผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าป
งบประมาณ ตอ นพ.สสจ. 
 

นพ.สสจ.พิจารณา 
ลงนามอนุมัติแผนฯ 

คณะทํางานจดัทาํแผนปฏบิัติราชการ      

ประจาํปงบประมาณฯ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 30 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

1 .แต งตั้ งคณ ะ ทํ างานจัด ทํ า
แผนปฏิ บัติ ราชการประจําป
งบประมาณ  ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด 

1 ) ท บ ท ว น /จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
2) เสนอขออนุมัติ ลงนามคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานฯ ตอ นพ.สสจ 
3) แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน
จัด ทําแผนปฏิ บัติราชการประจําป
งบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

มี อ ง ค ป ร ะ ก อ บ
คณะทํางานฯ ท่ีมา
จากผูแทนทุกกลุม
งานของ สสจ รพ 
สสอ รพสต. 

แตงตั้ งคณะทํางาน
จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ
ราชก ารป ระจํ าป
งบประมาณ  ของ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

 

2.คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ ของ
สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วิ เค ร า ะ ห ยุ ท ธ ศ าส ต ร ข อ ง
หน วยงาน สถานการณ และ
แนวโนมดานสุขภาพ จัดลําดับ
ความสํ าคั ญ ของป ญ หาและ
กําหนด   

1) จัดประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
-วิ เค ร า ะ ห น โยบ าย /แผ น พั ฒ น า
สาธารณสุขระดับตางๆ  
-สถานการณ /แนวโนมดานสุขภาพ/
ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ ประกอบดวย 
สถานะสุขภาพ/ สถานการณดานโรค  
โดยใชเครื่องมือ เชน HDC/SMS/ Health 
KPI นํามาวิเคราะห  สังเคราะห  นํามา
กําหนดเปนตารางวิเคราะหแผนปฏิบัติ
การและแผนงานท่ีเช่ือมโยงกับ กลุม
จังหวัด จังหวัด 
2) กําหนด KSF วิธีการกํากับ รายไตร
มาส โดยการเทียบเคียงใหสอดคลองกับ
กระทรวงสาธารณสุข 

ใ ช ข อ มู ล จ า ก
เปาหมายและตัวช้ีวัด 
-ยุทธศาสตรชาติ 
-แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ  
-แ ผ น พั ฒ น า
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับท่ี 12  
-แผนยุ ท ธศ าสต ร
จัดสรรงบประมาณ 
-แผนปฏิบัติราชการ 
ร ะ ย ะ  5 ป ข อ ง
กระทรวงสาธารสุข 

-รายงานสรุปผลการ
วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล
สถานการณปญหา
ของพ้ืนท่ี 
-ตารางวิเคราะหแผน
กุลยุทธ 

สค.- กย 

3.กลุ มงาน/ฝ ายในสํ านั กงาน
ส า ธ า รณ สุ ข จั งห วั ด  (ร า ง )
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป
งบประม าณ  ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจั งห วัด ในส วน ท่ี
เก่ียวของ 

1) เอาผลจากการวิเคราะหจากข้ันตอน
ท่ี 2 เปนปจจัยนําเขาใหผู ท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ 
2) คณะทํางานกําหนดแบบฟอรม/
รูปแบบท่ีสอดคลองเช่ือมโยงได ทุก
ระดับ (Action Plan) 
3) กลุมงาน/ฝาย จัดทําแผนปฏิ บัติ
ราชการฯ และจัดสงแผนใหกลุมงาน
ยุทธศาสตรเสนอตอคณะทํางานฯ 

 (ร าง) แผนปฏิ บั ติ
ราชก ารป ระจํ าป
งบประมาณ  ของ
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด จากกลุมงาน
ท่ีเก่ียวของ 

ตค.- พย. 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
30 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 31 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
6.1 ผลลัพธ :  

- คูมือมาตรฐานการการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) แผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และแนวทางในการจัดทําแผน 

- e-book คูมือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด / เว็บไซต http://bps.moph.go.th/new_bps/Publie_Document ท่ีเผยแพร  

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

4.คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ ของ
สํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติราชการฯ 
ต อคณ ะกรรมการกลั่ นกรอง
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป
งบประม าณ  ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด 

คณ ะ ทํ างาน รวบ รวม  ตรวจสอ บ
ค ว า ม ถู ก ต อ ง / ค ร บ ถ ว น  (ร า ง ) 
แผนปฏิบัติราชการฯ ของแตละกลุม
งาน/ฝ าย  เสนอตอคณ ะกรรมการ
กลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณฯ พิจารณาตรวจสอบ ให
ขอเสนอแนะแก ไข/ปรับปรุง (ราง) 
แผนปฏิบัติราชการฯ 

 -ต ารา ง วิ เค ร าะ ห
ค วาม สํ าคั ญ ข อ ง
โครงการ 
- ม ติ ท่ี ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรองแผนปฏิบัติ
ราชการฯ 
-(ร าง) แผนปฏิ บั ติ
ราชการฯ 

พย. 
(…7.วัน หรือ
เดือน) 

5.ขออนุมัติแผนปฏิ บัติราชการ
ป ระจํ าป งบ ป ระม าณ  ข อ ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ 
เสนอขออ นุมติ  (ร าง) แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจํ าป งบประมาณ  ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือให
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดพิจารณา
อนุมัต ิ

 แผนปฏิบัติราชการฯ
ท่ีเสนออนุมัติ 

พย. 

6.แผนท่ีไดรับอนุมัติแลว นํามา
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประม าณ  ของสํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด ฉบับสมบูรณ  
-แจ ง ให ค ณ ะ ทํ า งาน ฯ  แล ะ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือ
จัดทําโครงการสูการปฏิบัติตอไป 
-ผูรับผิดชอบ (กลุมงานพัฒนา
ยุ ท ธศ าส ต ร / ง าน ก า ร เ งิน ) 
พิจารณาแผนการจัดสรร 
และใหหนวยงานยอยบันทึก
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณในระบบ SMS 

  แผนปฏิบัตริาชการฯ
ท่ีไดรับการอนุมัติ
จาก นพ.สสจ บันทึก
ในระบบ SMS  
 

พ.ย. 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-03-000 

เรื่อง  
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 32 จาก 143 

 

6.2 ตัวชี้วัด :  
- รอยละ 80 ของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดงบประมาณท่ีสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามแผน (ภายใตการจัดสรร-การใชจายงบประมาณจากสวนกลาง)   
- รอยละ 80 ของตัวชี้วัดทุกแผนงาน/โครงการผานเปาหมาย  

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล : - 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) 

- FM-PPHO-01.2-000 : แบบฟอรมแผนปฏบิัติราชการรายป (พ.ศ. .....) ของ (สวนราชการ....................) 
 - FM-PPHO-03.1-000 : แบบฟอรมตารางวิเคราะหการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)  
 - SOP-PPHO-01-000 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

- SOP-PPHO-02-000 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) 
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2561. คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํา

รับรองการปฏิบั ติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562. (ออนไลน ) 
https://drive.google.com/file/d/1P0WCAGfJg_9-RjTs64yVaAkoyX3uwNYB/view, 27 พฤษภาคม 2562. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2560. แผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564). 
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บริบท 
ตามท่ีไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนด

แนวทางการปฏิบัติราชการท่ีมุงเนนประชาชนใหเกิดประโยชนสุข ตอบสนอง ความตองการของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงสวนราชการใหทันตอสถานการณ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงสอดคลองกับ
ปจจุบันท่ีไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือจัดบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม
ตามหลักธรรมภิบาล 

การติดตามและการประเมินผล จะเปนแนวทางท่ีสําคัญท่ีกอใหเกิดการรับรูผลการพัฒนาและจะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานขององคกรและเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน
ในอนาคตตอไป 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางใหบุคคลากรถือปฏิบัติในการประเมินผล

งานดานสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดใหเปนไปอยางถูกตองตามหลักวิชาการ และดําเนินการใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผลการ

ดําเนินงานสาธารณสุขท้ังในระดับจังหวัดและอําเภอ ประเมินเก่ียวกับสถานสุขภาพ แผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป การดําเนินงานตามนโยบายเรงรัด รวมท้ังการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ท้ังนี้ ตั้งแตการจัดตั้งคณะทํางาน การจัดทํากรอบและประเด็น 
วิธีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลตามภารกิจของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. คําจํากัดความ  
3.1 การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของ แผนงานหรือ

โครงการตาง ๆ เปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินวาสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการใหเปนไป
ตามพันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม โดยมีการรายงานผลแกผูท่ีเก่ียวของเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําป เปนกระบวนการสําคัญท่ีมุงรวบรวม และ
วิเคราะหขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเสนอใหผูรับผิดชอบการดําเนินงานในโครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ไดทราบเปนระยะๆ โดยผูรับผิดชอบอาจนําขอมูลจากการกํากับ ติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงวิธีการ
ดําเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับทรัพยากร หรือสภาพแวดลอม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในระหวางปและในปตอไปไดดวย ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ
และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่องตลอดจนการเรียนรูในองคกร โดยดําเนินการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานท่ีไดจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวท้ังในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) 
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4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัด เปนผูใชอํานาจในการ

ตัดสินใจและมีบทบาทในฐานะเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีหนาท่ีประสานการดําเนินงานและใหขอมูลสนับสนุนการ

จัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/แผนงานตางๆ กําหนดกรอบ ตัวชี้วัดและรูปแบบการประเมิน ตลอดจนให
ขอเสนอแนะการแกไขปรับปรุงแผนงาน/โครงการ เสนอตอนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะกรรมการนิเทศและประเมินผลระดับจังหวัด มีหนาท่ีติดตาม ควบคุมกํากับ และประเมินผลการ
ดําเนินงานตลอดจนการใหขอเสนอแนะการดําเนินงานแกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

4.4 ทีมประเมินผลระดับอําเภอ มีหนาท่ีติดตาม ควบคุมกํากับ และประเมินผลการดําเนินงานตลอดจน
การใหขอเสนอแนะการดําเนินงานแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ตลอดจนรวมการพิจารณากลั่นกรอง
เกณฑตัวชี้วัดการประเมินผลของระดับจังหวัด 

4.5 ผูรับผิดชอบงานนิเทศและประเมินผล มีหนาท่ีกําหนดแผนการประเมิน ชี้แจงกรอบแนวทางการ
ประเมินใหกับทีมประเมินระดับอําเภอ สรุปผลการประเมิน คืนขอมูลการประเมินใหกับพ้ืนท่ี และจัดทําบทสรุปให
ผูบริหาร 

4.6 หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
  4.6.1 หนวยงานท่ีทําการประเมินผล ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหนวยงาน

สาธารณสุขในระดับอําเภอ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาล)   
  4.6.2 หนวยงานท่ีรับการประเมินผล ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล 

และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
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ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุงเคร่ืองมือฯ 
 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
รับนโยบายจาก กระทรวง เขต จังหวัด 

จัดทํารางคูมือประเมินผล 
-กํ าหนดกรอบ รูปแบบและวิธีการ
ประเมินผล 
-กําหนดเกณฑและตัวชี้วัดประเมินผล 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

-ศึกษาแผนพัฒนาสาธารณสุขฯ และ
ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 
-ศึกษากรอบ รูปแบบและวิธีประเมินผล 
-แตงต้ังคณะกรรมการวางแผนและ

ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบงานนิเทศและประเมนิผล 
 

กวป./คปสจ.พจิารณา และ
ทีมประเมินผลระดับอาํเภอ 

พิจารณาเคร่ืองมือฯ 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-วางแผนการประเมินผล 
-ชี้แจงแนวทางการประเมินผล 
 

ผูรับผิดชอบงานนิเทศและประเมนิผล 
 

-ประเมินผลงานและเก็บรวบรวมขอมูล 
-วิเคราะหขอมูล แจงที่ประชุม 
 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-04-000 

เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 37 จาก 143 

 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สรุปผลการประเมิน 
-จัดทําขอเสนอ แกไขปรับปรุง/พัฒนา
แผนงาน 
-คืนขอมูลใหผูเกี่ยวของ (ผูบริหาร ผูรับ
การประเมิน) 
 
 

ผูรับผิดชอบงานนิเทศและประเมนิผล 
 

ทบทวน ปรับปรุงแผนงาน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-04-000 

เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 38 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

1.รับนโยบาย แนวทาง
และกรอบตัวช้ีวัดการ
ดําเนินงานพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

1) ติดตามและรับการถายทอดนโยบาย
จากกระทรวงสาธารณสุข เขต จังหวัด 
2) ศึกษารายละเอียดนโยบาย กรอบ
ตัวช้ีวัดการดําเนินงานประจําป 

ผูรับนโยบายตองศึกษา
รายละเอียดอยางถ่ีถวน 
ชัดเจน 

  

2.แตงตั้งคณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล 

1) คัดเลือกและจัดทํารางคําสั่ง 
(เพ่ิมรายละเอียดตําแหนงของคณะฯ) 
2) เสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

ผูประเมินตองมีความรอบ
รูในตัวช้ีวัดท่ีประเมิน 

- คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ประเมินผล 

พ.ย. 

3. กํ า ห น ด ก ร อ บ 
ประเด็นการประเมิน
และตัวช้ีวัด 

1) วิเคราะหขอมูล Base Line 
2) พิ จ ารณ าป ระ เด็ น ก ารป ระ เมิ น 
(แผนงาน/โครงการ/KPI) 
3) กํ า ห น ด ก ลุ ม เป า ห ม าย  ก รอ บ
ระยะเวลา และงบประมาณ 

1.ก ร อ บ แ ล ะ  KPI 
Template การประเมิน
ตองชัดเจน  
2.ประเมินอย างน อย 2 
ครั้ง/ป 

- แบบฟอรมชุดเก็บ
ข อ มู ล  (Minimal/ 
Data set) (FM1) 
-KPI Template
ประเมิน (FM 2) 

ธ.ค. 

4.กําหนดรูปแบบการ
ประเมิน 

1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับ
การประเมิน 
2) พิจารณาคัดเลือกแนวคิดท่ีเหมาะสม 
3) พิจารณาคัดเลือกรูปแบบและวิธีการ
ประเมินท่ีเหมาะสม (ประเมินหนางาน 
ขอมูล สุม แบบวัด) 

การกําหนดรูปแบบการ
ประ เมิ น พิ จารณ าตาม
บริบทพ้ืนท่ี 

- แบบสรุปรูปแบบ
การประเมิน 

ธ.ค-ม.ค. 

5.พิจารณาเครื่องมือ
การประเมิน 

1) มอบคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลนําเสนอเครื่องมือท่ีใชการ
ประเมินใหกับ กวป.จังหวัด 
2) ประชาพิจารณเครื่องมือประเมินผล
โดยคณะกรรมการวางแผนและการ
ประเมินผลของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด รวมกับทีมประเมินระดับอําเภอ 
หากใหความเห็นชอบการนําเครื่องมือ
การประเมินผลไปใช ถาไมเห็นชอบตอง
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะกอนนําไปใช 

1.เกณ ฑ การวัดมี ความ
เหมาะสมและเปนไปได 
2.เครื่องมือการประเมินผล
และกระบวนการประเมิน
ตองผานการยอมรับของ
ผู รับการประเมิ นและผู
ประเมิน 

- ตัวเครื่องมือท่ีไดรับ
การพิจารณา 
 

ม.ค. 

6.วางแผนการประเมิน 1) คณะกรรมการประเมินผลกําหนด 
- กรอบเวลาออกประเมิน 
- ระดับการประเมิน (อําเภอ ตําบล) 
- ลักษณะการออกประเมิน 

กําหนดและข้ีแจงแผนการ
ประเมินล วงหน าอย าง
นอย 1 เดือน 

- แ ผ น ก า ร อ อ ก
ประเมินผล 

ม.ค. 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
38 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-04-000 

เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 39 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ : 
  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีเกณฑการประเมินผลท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน และสามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองฯ ไดอยางมีคุณภาพ  
 6.2 ตัวชี้วัด :  
 - รอยละ 100 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีคูมือการประเมินหนวยงาน  
 - รอยละ 100 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการประเมินหนวยงานในสังกัด อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

7.ช้ีแจงแนวทางการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ก
ผูเก่ียวของ 

1) กําหนดชองทางช้ีแจง (ผาน web-site, 
line, ประชุมช้ีแจง, เอกสาร) 
2) กําหนดกลุมเปาหมาย 
3) ช้ีแจงแนวทางการประเมินผลตาม
ชองทางท่ีเลือก 

ผู ท่ีทําการช้ีแจงตองเขาใจ
ก ร อ บ แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด ก า ร
ประเมินท่ีชัดเจน 

 ก.พ. 

8.ลงประเมินผล (เก็บ
รวบ รวม  วิ เค ราะห
ขอมูล) 

1) กําหนดแหลงขอมูล/ระยะเวลา และ
จัดทําชองทางรวบรวมขอมูล 
2) ประเมินผลในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 
3) วิเคราะหเปรียบเทียบผล เปาหมาย 
4) รวบรวมขอมูลผลการประเมิน 

1.ทีมประเมินตองเปนชุด
เดียวกัน 
2.ผู ป ร ะ เมิ น ต อ ง มี ก า ร
วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล
ทุกระดับ 

-แบบบันทึกผลการ
ประเมิน(FM 3) 

ครั้งท่ี 1 
มี.ค. และ 
ครั้งท่ี 2 
ส.ค. 

9. นํ า เส น อ ผ ล ก า ร
ประเมินและคืนขอมูล
ใหผูเก่ียวของ 

1) กําหนดรูปแบบการนําเสนอ/คืนขอมูล 
2) กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขารับฟง 
3) สรปุประเด็น ขอเสนอแนะ ตัดสินใจ 
- พิจารณาทางเลือกในการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงาน 

1.ข อ มู ล ต อ ง ผ า น ก า ร
วิ เค ร า ะ ห เป รี ย บ เที ย บ
แนวโนม 
2.ตองคืนขอมูลใหพ้ืนท่ีหลัง
ประเมินไมเกิน 1 เดือน 

-เอกสารการคื น
ขอมูลใหผูรับการ
ประเมิน 

ครั้งท่ี 1
เม.ย. และ 
ครั้งท่ี 2 
ก.ย. 

10. ส รุ ป ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ งานประจํ าป 
จัดทําขอเสนอ ในการ
นําไปพัฒนา/ปรับปรุง
งาน / ทํ าแ ผ น แ ก ไข
ปญหา 

1) ทํารายงานบทสรุปผูบริหาร 
2) ทํารายงานฉบับสมบูรณ 

1.สรุปรายงานอยางนอย 1 
ฉบับ และบทสรุปสํ าหรับ
ผูบรหิาร                       
2.สรุปเสร็จหลังจากประเมิน
ไมเกิน 1 เดือน 

- ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบูรณ  
 

ครั้งท่ี 1
เม.ย. และ 
ครั้งท่ี 2 
ก.ย. 

11.ส รุ ป ผ ล ก า ร
ป ร ะ เมิ น /ท บ ท ว น
ก ร ะ บ ว น ก า ร
ประเมินผลเพ่ื อการ
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบงานประเมินผลสรุปผลการ
ประเมินและทบทวนกระบวนการประเมิน 
1) แนวทางการประเมินท่ีควรปรับปรุง 
2) ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการ
ท บ ท ว น ต อ ง ได รั บ ก า ร
ปรับปรุง 

 ต.ค. 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-04-000 

เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 40 จาก 143 

 

 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล :  
 - คณะกรรมการนิเทศงานและประเมินผลระดับจังหวัดลงประเมินและจัดเก็บขอมูลตามรายละเอียด
ตัวชี้วัดการประเมินท่ีระบุไวใน Template และเกณฑตัวชี้วัดท่ีกําหนด อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 - คณะกรรมการนิเทศงานและประเมินผลระดับจังหวัดเก็บรวมรวมขอมูลตามแบบฟอรม FM 3 
นํามาวิเคราะหความสําเร็จ เปรียบเทียบกับคาเปาหมายท่ีกําหนด 
 - ผูรับผิดชอบงานสรุปผลงาน วิเคราะห อภิปราย นําเสนอผูเก่ียวของและเผยแพรขอมูลเพ่ือการ
ปรับปรุง 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM)  

 - FM-PPHO-04.1-000 : แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลประกอบการจัดทํากรอบและเกณฑการประเมิน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 - FM-PPHO-04.2-000 : แบบฟอรมรายละเอียด KPI Template การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจําป 
 - FM-PPHO-04.3-000 : แบบฟอรมบันทึกผลการประเมิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)  
- SOP-PPHO-01-000 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กําหนดกรอบ/ตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป ตรวจสอบความถูกตองขอมูลผลลัพธตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจําป เพ่ือประเมินความสอดคลองและความเชื่อมโยงของแผนอยางเปนระบบ 

- SOP-PPHO-09-000 : กระบวนงานขอมูลขาวสารสุขภาพ เก่ียวของในการนําขอมูลไปใชในการ
วิเคราะหเปรียบเทียบแนวโนมสถานการณสุขภาพในการกําหนดกรอบ/ประเด็นการประเมิน และใชในการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

- SOP-PPHO-08-000 : กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. เปนการใหขอแนะนํา การติดตาม ตลอดจน
เปนการควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานท่ีหนวยงานกําหนดเปนระยะๆ ตามแผน
ท่ีไดกําหนดไวรวมกันเพ่ือใหเกิดการตรวจสอบ ทวนซํ้าแนวทางการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) 
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงาน

พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบรุี. 
สํานักงาน ก.พ. สํานักวิจัยและพัฒนางานบุคคล. 2552. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมการ

บริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ. นนทบุรี: บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จํากัด. 
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บริบท 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีอํานาจหนาท่ี จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและการแกปญหาสาธารณสุขระดับพ้ืนท่ี และมีหนาท่ี กํากับ ดูแล 
ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุข ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพและ มีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ โดยกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข ทําหนาท่ีเปนผูประสานงานหลักของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกระบวนงานสําหรับการติดตามกํากับความกาวหนา

ของแผนงาน แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ขอบเขต  
 ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/ บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามกํากับ

ความกาวหนาของแผนงาน แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 
5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (Strategic 
Management System : SMS) เปนเครื่องมือในการติดตามกํากับ  

3. คําจํากัดความ  
3.1 การติดตามกํากับ หมายถึง กระบวนการติดตามกํากับความกาวหนาการปฏิบัติงานความกาวหนาของ

แผนงาน แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เปนระยะๆ อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือใหทราบวาสามารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามพันธกิจ 
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  โดยมีการรายงานผลแกผูท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง  

 3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ หมายถึง โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชเปนฐานขอมูล
สําหรับติดตามกํากับและประเมินผลความกาวหนาผลการดําเนินงานของแผนงาน แผนงบประมาณ แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัด (คปสจ) หรือคณะกรรมการวางแผนและ

ประเมินผล (กวป.) มีหนาท่ีประสานการดําเนินงานและใหขอมูลสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/แผนงานตางๆ ตลอดจนเสนอแนะ
การแกไขปรับปรุงแผนฯ แกนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะอนุกรรมการประสานการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัด (อนุคปสจ) หรือคณะอนุกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (อนุกวป.)มีหนาท่ีประสานการดําเนินงาน  รวมกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/แผนงานตางๆ ตลอดจนเสนอแนะ
การแกไขปรับปรุงแผนฯ แก คปสจ.และ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 
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4.4 คณะทํางานติดตามกํากับและประเมินผล มีหนาท่ีเปนคณะทํางานติดตามกํากับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเปนผูแทนจากกลุมงาน
ตางๆ สสจ.รวมเปนคณะทํางาน 

4.5 ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข มีหนาท่ี จัดทํารางกรอบแนวคิด รวบรวมวิเคราะห 
ประสานการดําเนินงานการติดตามกํากับแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกับคณะทํางาน อนุคปสจ คปสจ และผูเก่ียวของ ทุกระดับ และบันทึกขอมูล
แผนงาน โครงการ เปาหมาย ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (SMS) 

4.6 ผูรับผิดชอบแผนงาน โครงการ ของกลุมงานตางๆของ สสจ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ี บันทึก
กิจกรรม งบประมาณ ผลการปฏิบัตงิาน ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (SMS) 

4.7 ผูรับผิดชอบงานการเงินของ สสจ.และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ี บันทึกการเบิกจาย ในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (SMS) 
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ให ข อ เสนอแนะแก ไข /
ปรับปรุง (ราง) แนวทางฯ 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงตั้งคณะทาํงานตดิตามกํากับและ
ประเมินผลยุทธศาสตรจังหวัด 

-เสนอ (ราง) กรอบแนวทางการติดตาม
กํากับและประเมินผลยุทธศาสตร เพื่อ
พิ จ า รณ า ข อ ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก
อนุคปสจ/อนุกวป. และคปสจ/กวป 
ตามลําดับ 

คณะทาํงานตดิตามกํากับและประเมินผลฯ 
 

-จัดทํา (ราง) กรอบแนวทางการติดตาม
กํากับและประเมินผลยุทธศาสตร  
(ผู รับ ผิ ด ชอบ /โค รงก าร/ผล ผ ลิต /
ผลลัพธ/time line)  
 
  
 

 

ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 
 

รั บ ฟ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข อ เสน อแ น ะ  (ร า ง ) ก รอ บ
แนวทางการติดตามกํากับและ
ประเมินผล จากกลุมงาน/ฝาย

   
 

อนุคปสจ/อนุกวป. และคปสจ/
กวป พจิารณา (ราง) แนวทางฯ 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-ชี้แจงแนวทางการติดตามกํากับและ
ประเมินยุทธศาสตรจังหวัดใหกลุมงาน/
ฝาย/หนวยงานท่ี เกี่ยวใช เปนแนวทาง
ดําเนินงาน    

คณะทาํงานตดิตามกํากับและประเมินผลฯ 
 

-บันทึกรับโอน/จัดสรรงบ/โครงการ/
ผลผลิต/กจิกรรม/เบิกจาย ในระบบ SMS  
อยางสม่ําเสมอตามแนวทางที่กําหนดไว 

ผูรับผิดชอบแผนงานกลุมงาน/ การเงิน สสจ. 
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5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สรุปผลการตดิตาม กํากับและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสาธารณสุข 

ในระดับจังหวดั 

-ดําเนินการติดตามกํากับ และประเมินผล
ยุ ท ธศาสตรจั งห วั ด  (ผู รั บ ผิ ดชอบ /
แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/ผลลัพธ ) 
อยางสม่ําเสมอตามแนวทางที่กําหนดไว 
 

ผูรับผิดชอบกลุมงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 
 

-รวบรวมวิเคราะห สรุปผลและนําเสนอผล
ให ผู เกี่ยวของรับทราบอยางสม่ําเสมอ
(งบประมาณ/การบริหารผลผลิต/ติดตาม
ผลลัพธ) 
 

คณะทาํงานตดิตามกํากับและประเมนิผลฯ 
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5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ : 
 - มีการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (SMS) ไปใชในติดตามกํากับความกาวหนา
การปฏิบัติงานความกาวหนาแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 - ขอมูลตางๆท่ีบันทึกระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (SMS) มีความครบถวน ถูกตอง 
และเปนปจจุบัน 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

1.แตงตั้ งคณะทํางานทางการ
ติดตาม กํ า กับ  และประ เมิ น
ยุทธศาสตรจังหวัด 

มีการแตงตั้ งคณะทํางานเพ่ือระดม
ความคิด เห็นและรวม กําหนดแนว
ท างก ารติ ด ต าม แ ละป ระ เมิ น ผ ล
แผนงานโครงการ 

กลุ ม งาน -งาน -ฝ าย
ตางๆ ใน สสจ. มีสวน
รวมเปนคณะทํางาน
ครบถวน 

คําสั่งคณะทํางาน 3 วัน 

2.จัดทํารางแนวทางการติดตาม
กํากับ และประเมินยุทธศาสตร
จังหวัด เสนอผูเก่ียวของพิจารณา
ตามข้ันตอน 
- พิจารณา โครงการ/ผลผลิต/

ผลลัพธ สําหรับการติดตาม
กํากับ/ประเมินผลประจําป 

- พิจารณา time line ในการ
ติดตามกํากับและประเมินผล 

คณะทํางานรวมกันกําหนดแนวทาง  
วิ ธี ก า ร  ผู รั บ ผิ ด ชอ บ  ระย ะ เวล า   
โครงการ/ผลผลิต/ผลลัพธ สําหรับการ
ติดตามกํากับและประเมินผลแผนงาน 
โครงการ   

ครอบคลุ มแผนงาน 
โ ค ร ง ก า ร ต า ม
ยุทธศาสตรจังหวัดและ
ผานความเห็นชอบของ 
หน.กลุมงาน อนุ คปสจ  
คปสจ 

ราง รางแนวทางการ
ติดตามกํากับ และ
ประเมินยุทธศาสตร
จังหวัด แผนงาน – 
โครงการ 

30 วัน 

3.ช้ีแจงแนวทางการติดตาม
กํากับ และประเมินยุทธศาสตร
จังหวัด แกผูเก่ียวของ 

ช้ีแจงใหผูเก่ียวของทุกระดับรับทราบ มี เ ว ล า เ พี ย ง พ อ
ผูเขารวมครอบคลุมทุก
ระดับ 

เอกสารประกอบการ
ช้ีแจง 

1 วัน 

4.ดําเนินการติดตามกํากับ และ
ประเมินยุทธศาสตรจังหวัดตาม
แผนท่ีกําหนด 

กําหนดแผน ระยะเวลา แหลงขอมูล 
ผูรับผิดชอบ และแหลงอางอิงขอมูล 

กําหนดผู รับผิดชอบ  
วิ ธี ก า ร  ระย ะ เวล า  
แหลงอางอิงขอมูล 

แ ผ น ก า รติ ด ต าม 
ประเมินท่ีกําหนดไว 

ทุกเดือน 

5.รวบรวม  วิ เคราะห ผลงาน
นําเสนอผูเก่ียวของรับทราบเปน
ระยะๆอยางสม่ําเสมอ 

วิเคราะหครอบคลุม 3 ดาน 
งบประมาณ กระบวนงาน ผลลัพธ 

ระบบมีความครบถวน
ถูกตอง เปนปจจุบัน 

นําเสนอใหผูเก่ียวของ
รับทราบทุกเดือน 

ทุกเดือน 

6.สรุปผลการติดตามกํากับ และ
ประเมินผลแผนพัฒนาสาธารณสุข
ในระดับจังหวัดระยะ 5 ป  ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วิเคราะหครอบคลุม 3 ดาน 
งบประมาณ กระบวนงาน ผลลัพธ 

ระบบมีความครบถวน
ถูกตอง เปนปจจุบัน 

นําเสนอใหผูเก่ียวของ
รับทราบสิ้นป 

ก.ย 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-05-000 

เรื่อง  
ระบบกํากับติดตาม เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 47 จาก 143 

 

 6.2 ตัวชี้วัด : 
 - รอยละ 100 ของแผนงาน–โครงการ เปาหมายผลผลิต ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ SMS 
 - รอยละ 100 ของกิจกรรม งบประมาณ ผลการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ และ
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ SMS  
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล :  
 - ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตรสุขภาพ (SMS) 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) - 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)  

- SOP-PPHO-01-000 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- SOP-PPHO-03-000 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
- SOP-PPHO-06-000 : การบริหารจัดการงบประมาณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี)   
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2561. คูมือรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ตามคํา

รับรองการปฏิบั ติราชการ (Performance Agreement: PA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562. (ออนไลน ) 
https://drive.google.com/file/d/1P0WCAGfJg_9-RjTs64yVaAkoyX3uwNYB/view, 27 พฤษภาคม 2562. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2560. แผนยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564). 
(ออนไลน) http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/strategyOpsMoph.pdf, 27 พฤษภาคม 2562. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2561. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579). ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 1 (พ.ศ. 2561) กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน. 2561. แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579). ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งท่ี 2 (พ.ศ. 2561) กองยุทธศาสตรและแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 

ราช กิ จ จ านุ เบ ก ษ า . 25 60. พ ระราช บั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ ายุ ท ธศ าส ต ร ช าติ  พ .ศ . 2 560 . (อ อน ไล น ) 
https://www.ldd.go.th/www/files/81731.pdf, 31 พฤษภาคม 2562. 

ราชกิจจานุเบกษา. 2562. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 - 
2 5 8 0 ) . (อ อ น ไ ล น )  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/051/T_0001.PDF, 27 
พฤษภาคม 2562. 

ราชกิจจานุเบกษา. 2562. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562. 
(ออนไลน) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF, 27 พฤษภาคม 2562. 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000    ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

เรื่อง: การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 48 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-06-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัติ : 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 49 จาก 143 

 

บริบท 
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณ ไดมีการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับ

นโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิรูปการจัดทางบประมาณของรัฐบาลท่ีกําหนดใหมีการวางแผนการ
ปฏิบั ติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เพ่ือเชื่อมโยง สอดคลอง สนับสนุนซ่ึงกันและกันเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และคุมคาสูงสุด 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการบริหารจัดการงบประมาณเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/ บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการ

งบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. คําจํากัดความ  
 3.1 แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน และ

แสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายตามแผนการปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในรอบ
ปงบประมาณ 

3.2 การใชจายงบประมาณ หมายถึง การใชจายงบประมาณรายจายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือ
ดําเนินตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปประมาณ 

3.3 การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม ใหสวนราชการสําหรับใชจายหรือกอหนี้ผูกพัน ท้ังนี้ อาจ
ดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวดหรือโดยวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงบประมาณกําหนด 

3.4 แผนงบประมาณ หมายถึง แผนงบประมาณท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 

3.5 แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในรอบปงบประมาณ 
3.6 แผนการใชจายงบประมาณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใชจายงบประมาณรายจายสําหรับ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ 
3.7 ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 
3.8 โครงการ หมายถึง โครงการท่ีกําหนดไวในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  

หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หรือท่ีกําหนดข้ึนใหมในระหวางปงบประมาณ 
3.9 งบรายจาย หมายถึง รายจาย ท่ีกําหนดใหจายตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
จําแนกงบรายจายตามหลักจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ดังนี้ 
งบบุคลากร หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ไดแก รายจายในลักษณะ

เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจายท่ีกําหนดใหจายจากงบ
รายจายอ่ืนในลักษณะดังกลาว 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 50 จาก 143 

 

งบดําเนินงาน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายท่ีจายในลักษณะ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค 

งบลงทุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเพ่ือการลงทุน ไดแก รายจายในลักษณะ คาครุภัณฑ คาท่ีดิน และ
สิ่งกอสราง 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจายท่ีกําหนดใหจายเปนคาบํารุง หรือเพ่ือชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ หรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมิใชสวนราชการสวนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน หนวยงานในกํากับของรัฐองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภาตําบล 
องคการระหวางประเทศนิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณประโยชน  รวมถึง เงินอุดหนุนงบ
พระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหจายในงบรายจายนี้ 

งบรายจายอ่ืน หมายถึง รายจายท่ีไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจายท่ี                
สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้ เชน 

(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินคาปรับท่ีจายคืนใหแกผูขายหรือผูรับจาง 
(3) คาจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง

ครุภัณฑท่ีดินหรือสิ่งกอสราง 
(4) คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 
(5) คาใชจายสําหรับหนวยงานองคกรตามรัฐธรรมนูญ (สวนราชการ) 
(6) คาใชจายเพ่ือชําระหนี้เงินกู 
(7) คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
3.10 การโอนงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจายท่ีไดรับจากการจัดสรรงบประมาณ

ของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอ่ืนภายในงบรายจายเดียวกันหรือการโอนเงินตางงบรายจายใน
ผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใตแผนงานเดียวกัน 

3.11 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจาย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจายจากสวนราชการท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณไปยัง รายการสวนราชการอ่ืนโดยสอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ 

3.12 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจาย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรือจํานวนเงินของ
รายการท่ีกําหนดไว ภายใตงบรายจายของแผนงบประมาณ ผลผลิต หรือโครงการเดียวกัน 

3.13 งบประมาณเหลือจาย หมายถึง จํานวนเงินท่ีเหลือจาย จากการท่ีหนวยงานไดรับงบประมาณได
ดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใชจายงบประมาณประจําปแลวเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนด 

3.14 รายการ สงป. หมายถึง รายงานการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 51 จาก 143 

 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีเก่ียวของท่ีไดรับการแตงตั้ง มีหนาท่ี

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณของหนวยงาน 
4.3 ผูรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพ มีหนาท่ี จัดคําขอบประมาณ จัดสรร กํากับติดตามประเมินผล

การใชจายงบประมาณ 
4.4 กลุมงาน/ฝายงานท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ี บริหารจัดการใชจายงบประมาณตามท่ีไดรับจัดสรรเพ่ือให

ดําเนินงานเปนอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 52 จาก 143 

 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 
 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 
งบประมาณรายจายภารกิจพ้ืนฐานหนวยงาน (Function) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการ
จัดสรรงบประมาณ 
-ประชุมจัดทํารางการจัดสรรงบประมาณ
รายจายพื้นฐาน 
-รวบรวมแผนปฏิบัติการ/แผนการใชจาย
งบประมาณ  
 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 

 

-หนังสือขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําขั้นตํ่าจําเปน   
-หนังสือแจงจัดสรรงบประมาณ 
-สสจ.ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําขั้นตํ่าจําเปน (งาน
การเงิน)  

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-เสนอรางแผนปฏิบัติการ/แผนการใช
จายงบประมาณ ตอ นพ.สสจ.พิจารณา
อนุมัติ 
 
 
 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนายทุธศาสตร 

นพ.สสจ.พิจารณา 
ลงนามอนุมัติแผนฯ 

-จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 
-ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 
 
 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

กํากับ ติดตาม ผลการดาํเนินงาน/ 
ผลการใชจายงบประมาณ 

 

สสจ.ไดรับแจงวงเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายพ้ืนฐาน  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 53 จาก 143 

 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 
 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

ปรับปรุง/แกไข 
ขอรายละเอยีดเพิ่มเติม 

 

5.1 ผังกระบวนการ (Flow Chart) (ตอ) 
การจัดทําคําของบประมาณรายการงบลงทุน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/งบประมาณแผนงานบูรณา
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (Function base)  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการฯพิจารณา  
แผนคําของบประมาณ 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-เสนอผลการพิจารณาให  นพ.สสจ.ให
ความเห็นชอบ 
-ส งแ ผ น คํ า ข อ งบ ป ร ะ ม า ณ ฯ  ให
คณะกรรมการเขตสุขภาพพิจารณา 
 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 

คณะกรรมการเขตพิจารณา 
แผนคําของบประมาณฯ  

-เสนอผลการพิจารณา ใหผูตรวจราชการ
เขตสุขภาพใหความเห็นชอบ 
-สงคําของบประมาณฯ ไปที่กองบริหาร
การสาธารณสุข (กบรส.) 
 
 
 

เขตสขุภาพ 

แจงผลการพิจารณาให 
สสจ.ทราบ  
 

-ห นั ง สื อ แ จ ง ว ง เ งิ น คํ า ข อ
งบประมาณและแผนความ
ตองการงบประมาณ 

แจงกลับ สสจ./กลุมงาน
ที่เกี่ยวของ 
 

สสจ.ไดรับแจงกรอบแนวทาง  
วงเงินจัดสรรจากเขตสุขภาพ 

-จัดทํา/รวบรวมแผนคําของบประมาณ
ตามกรอบวงเงิน (หนวยงานในสังกัด) 
 
 
 
 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนายทุธศาสตรฯ 

แจงผลการพิจารณาให
หนวยงานในสังกัดทราบ  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 54 จาก 143 

 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

5.1 ผังกระบวนการ (Flow Chart) (ตอ) 
การจัดทําคําของบประมาณรายการงบลงทุน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/งบประมาณแผนงานบูรณา
การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (Function base)  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-บันทึกแผนความตองการงบลงทุนใน
ร ะ บ บ  e-Budgeting ข อ ง สํ า นั ก
งบประมาณ 
 

กบรส. 

คณะกรรมการพิจารณา 
คําของบลงทุน สป 

-เสนอรายงานคําของบประมาณฯตอ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า คํ า ข อ
งบประมาณ สป. 
 

 
 

กบรส. 

แจงกลับ กบรส. 

กบรส.แจงรายการงบลงทุน 
ใหเขตสุขภาพ/สสจ. 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 55 จาก 143 

 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุงโครงการฯ 
 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

5.1 ผังกระบวนการ (Flow Chart) (ตอ) 
งบประมาณจากกรมวิชาการ /กองในสังกัด สป.หนวยงานเจาของงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผวจ./นพ.สสจ.พิจารณา  
อนุมัติโครงการ 

แจงกลับกลุมงาน/ฝาย
ภายใน สสจ.ที่ไดรับจัดสรร 

-ดําเนินกิจกรรมโครงการ 
 
 

กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ที่ไดรับจดัสรร 

 

รายงานผลการดาํเนินงานใหกรม/กอง/
หนวยงานเจาของงบประมาณ  

สสจ.ไดรับแจงวงเงินจัดสรรจาก 
กรมวิชาการ/ กองในสังกัด สป. 

-ประสานกลุมงานที่ เกี่ ยวของใหจัดทํ า
แผนงาน/โครงการตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร 
-จัดประชุมคณะกรรมการฯพิจารณาแผน
คําของบประมาณ 
สงแผนคําของบประมาณใหกรม/กอง/
หนวยงานเจาของงบประมาณพิจารณา
อนุมัติ 
-ติดตามผลการอนุมัติแผนคําของบประมาณ 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 

 

-จัดทําแผนงาน/โครงการสงใหกลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรฯ 

-เสนอขออนุมัติโครงการ 
 

กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ที่ไดรับจดัสรร 

หนังสือแจงวงเงินจัดสรร

จากกรม/กอง/หนวยงาน

เจาของงบประมาณ 

หนั งสือแจ งผลอนุ มั ติ
แผนคําของบประมาณ
จากกรม/กอง/หนวยงาน
เจาของงบประมาณ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 56 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณรายจายภารกิจพ้ืนฐานหนวยงาน (Function) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. สสจ.ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําข้ันต่ําจําเปน/
พ้ืนฐาน 

-กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯแจงเวียน
กรอบ แนวทาง การจัดทําคําขอรับ
งบประมาณ 

ข อ มู ล พ้ื น ฐ า น
ประกอบการคํานวณ 
งบประมาณ ข้ันต่ํ าท่ี
ถูกตอง ครบถวน 

เอกสารกรอบแนว
ทางการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

5 วัน 

2. จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร /
แผนการใชจายงบประมาณ  

-กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.จัดทํา
แผ น ป ฏิ บั ติ ก าร /แผน การ ใช จ า ย
งบประมาณในสวนท่ีเก่ียวของ 
-ผูรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
รวบรวม และตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนแผนปฏิบัติการ/แผนการใช
จายงบประมาณ 

รวบรวม และตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวน 
ตามเง่ือนไขและกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

เอกส ารร าง แผน
แผ น ป ฏิ บั ติ ก าร /
แ ผ น ก า ร ใช จ า ย
งบประมาณ 

10 วัน 

3. การขออนุมัติแผนปฏิบัติการ/
แผนการใชจายงบประมาณ 
 

-ผูรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
เสนอรางแผนปฏิบัติการ/แผนการใช
จายงบประมาณ ตอ นพ.สสจ. พิจารณา
ลงนามอนุมัติ  

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร /
แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย
งบประมาณท่ีมีความ
ถูกตองครบถวนตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ก า ร
จัดสรรงบประมาณ
และตัวช้ีวัด 

แผ น ป ฏิ บั ติ ก าร /
แ ผ น ก า ร ใช จ า ย
งบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติจาก นพ.สสจ. 

1 วัน 

4. กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ท่ี
ไดรับจัดสรรงบประมาณ จัดทํา
โครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ 

-กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ดําเนินการ
จัดทําโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
ตอ นพ.สสจ. 

โครงการท่ี เสนอขอ
อนุมัติมีสอดคลองและ
เปนไปตามแผนปฏิบัติ
การ/แผนการใชจาย
งบประมาณ ท่ีได รับ
อนุมัต ิ

โครงการท่ี เสนอขอ
อ นุ มั ติ ผ า น ก า ร
ตรวจสอบงานการเงิน 
ตามข้ันตอน/ระเบียบ
ท่ีกําหนด 

ภายใน15
วันหลัง
อนุมัติ

แผนปฏิบัติ
การ 

5. กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ท่ี
ได รั บ จั ด ส ร ร  งป ม .ดํ า เ นิ น
กิจกรรมตามโครงการ 

-กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ. ดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการ และบันทึก
กิจกรรมงบประมาณในระบบกํากับ
แผนปฏิบัติการและงบประมาณระบบ 
SMS 

กลุมงาน/ฝาย ภายใน 
สสจ. ดําเนินกิจกรรม
ต าม โค ร งก า ร แ ล ะ
บั น ทึ ก กิ จ ก ร ร ม /
ผลผลิตในระบบ SMS 

โป ร แ ก ร ม กํ า กั บ
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณระบบ 
SMS 

 

6. กํ า กั บ  ติ ด ต า ม  ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น งาน /ผ ล ก า ร ใช จ า ย
งบประมาณ 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
ดํ า เนินการกํากับ  ติ ดตาม  ผลการ
ดํ าเนินงานและสรุปผลการใชจ าย
งบประมาณระบบ SMS 

ผลการดําเนินงานและ
ส รุ ป ผล ก าร ใช จ า ย
งบประมาณมีความ
ถูกตองครบถวน 

โป ร แ ก ร ม กํ า กั บ
แผนปฏิบัติการและ
งบประมาณระบบ 
SMS 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 57 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

การจัดทําคําของบประมาณรายการงบลงทุน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับ
ภาค (Function base) 
1. สสจ.ไดรับแจงกรอบแนวทาง 
วงเงินจัดสรรจากเขตสุขภาพ 

-สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดรับการ
แจงกรอบแนวทาง วงเงินจดัสรรจากเขต  
-กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯแจงเวียน
กรอบ แนวทาง วงเงินจัดสรรจากเขต
สุขภาพใหกลุมงาน/ฝายภายใน สจจ.
ทราบ 

แจงเวียนหนังสือกรอบ 
แนวทาง วงเงินจัดสรร
จากเขตสุ ขภาพ  ทัน
ตามกําหนดเวลา 

หนั งสื อแจ งกรอบ
แ น ว ท า ง  ว ง เ งิ น
จั ด ส ร ร จ า ก เข ต
สุขภาพ 

- 

2. จัดทําแผนคําของบประมาณ
ตามกรอบวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

-ผูรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
จัดทํา/รวบรวมแผนคําของบประมาณ
ตามกรอบวงเงิน (หนวยงานในสังกัด) 
เสนอตอคณะกรรมการพิจารณา แผน
คําของบประมาณพิจารณาใหความเห็น
แผนคําของบประมาณฯ  
กรณีไมเห็นชอบ--->ใหขอเสนอแนะ
แกไข/ปรับปรุง (ราง) แผนฯสงกลับ
คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ 

ความถูกตอง ครบถวน
ของขอมูลและเหตุผล
ประกอบการจัดทําคํา
ของบลงทุน 

บันทึกรายงานการ
ป ร ะ ชุ ม ต า ม ม ติ
คณะกรรมการ 

10 วัน 

3. สงแผนคําของบประมาณให
คณะกรรมการระดับเขตสุขภาพ
พิจารณา 

กรณีเห็นชอบ--->แจงผลการพิจารณา
ใหหนวยงานในสังกัดทราบ และสงแผน
คําของบประมาณใหคณะกรรมการ
ระดับเขตสุขภาพพิจารณา 

ลําดับความสําคัญของ
รายการคําของบลงทุน
ระดับจังหวัดท่ีถูกตอง
ครบถวน 

หนังสือราชการนําสง
แผนคําของบลงทุน
ระดับจังหวัด 

5 วัน 

4. คณ ะกรรมการระดั บ เขต
สุขภาพ  พิจารณ าแผนคําขอ
งบประมาณ 
 

คณ ะกรรมการระดั บ เขตสุ ขภ าพ
พิจารณาแผนคําของบประมาณ 
กรณีไมเห็นชอบ--->ใหขอเสนอแนะ
แกไข/ปรับปรุง (ราง) แผนฯสงกลับ 
สสจ./กลุมงานท่ีเก่ียวของ 

ขอมูลการเรียงลําดับ
ร ะ ดั บ เข ต ถู ก ต อ ง 
ครบถวน สอดคลอง
กับแผนพัฒนาบริการ
และเง่ือนไขคําขอ 

รายงานการประชุม
ตามมติคณะกรรมการ
เขตสุขภาพ 

5 วัน 

5. เขต สุ ขภ าพ บั น ทึ กคํ าข อ
งบประมาณฯ สงผานโปรแกรม
คําของบลงทุนของ กองบริหาร
การสาธารณสุข (กบรส.) 

กรณีเห็นชอบ--->แจงผลการพิจารณา
ให สสจ.ทราบ 
-สํ านักงานเขตสุขภาพเสนอผลการ
พิจารณา ใหผูตรวจราชการเขตสุขภาพ
ใหความเห็นชอบ  
-บันทึกคําของบลงทุนตามโปรแกรมท่ี 
กบรส.กําหนด  

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น
พัฒนายุทธศาสตรฯ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
ถูกตองครบถวนแผน
คําของบลงทุนท่ีผูตรวจ
ราชการกระทรวงลง
นามเห็นชอบ 

เอ ก ส ารคํ าข อ งบ
ล ง ทุ น ท่ี ผู ต ร ว จ
ร า ช ก า ร ล ง น า ม
เห็นชอบ 

5 วัน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 58 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

การจัดทําคําของบประมาณรายการงบลงทุน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับ
ภาค (Function base) 
6. ก บ รส .ส ง  ราย งาน คํ าข อ
งบประมาณฯ ตอคณะกรรมการ
พิจารณาคําของบประมาณ สป. 

-คณะกรรมการพิจารณาคําของบลงทุน 
สป 
-กบรส.บันทึกแผนความตองการงบ
ล งทุ น ใน ระบ บ  e-Budgeting ข อ ง
สํานักงบประมาณ 
-กบรส.แจงรายการงบลงทุนใหเขต/
สสจ. 

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น
พัฒนายุทธศาสตรฯ
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
ถูกตองครบถวนของ
รายละเอียดขอมูล ท่ี
บันทึกในระบบระบบ 
e-budgeting ข อ ง
สํานักงบประมาณ 

เอกสารการบันทึก
คํ า ข อ ใ น ร ะ บ บ       
e-budgeting 

10 วัน 

7. กบรส.แจงรายการงบลงทุนให
เขต/สสจ.ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
แจงผลการพิจารณาใหหนวยงานใน
สังกัดรับทราบและเตรียมการในสวนท่ี
เก่ียวของ 

หน วย งาน ใน สั ง กั ด
ไดรับเอกสารผลการ
พิจารณาคําขอ 

หนังสือราชการแจง
ผลการพิจารณา 

5 วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 59 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งบประมาณจากกรมวิชาการ /กองในสังกัด สป.หนวยงานเจาของงบประมาณ 
1. สสจ.ไดรับแจง วงเงินจัดสรร
จากกรม/กอง/หนวยงานเจาของ
งบประมาณ  

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯแจงเวียน
วงเงินจัดสรรจากกรม/กอง/หนวยงาน
เจาของงบประมาณใหกลุมงาน/ฝาย
ภายใน สจจ.ทราบ 

แจงเวียนหนังสือกรอบ 
แนวทาง วงเงินจัดสรร
จ า ก ก ร ม /ก อ ง /
ห น ว ย งาน เจ า ข อ ง
งบประมาณ ทันตาม
กําหนดเวลา 

หนังสือแจ งวงเงิน
จั ด ส รรจากกรม /
ก อ ง / ห น ว ย ง า น
เจาของงบประมาณ  

- 

2. กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
ประสานกลุมงานท่ีรับผิดชอบ
จัดทําแผนคําของงบประมาณ
ตามวงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

-จัดทํา/รวบรวมรายละเอียดแผนคําขอ
งบประมาณตามวงเงินท่ีไดรับจัดสรร
จากกลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 
-จัดประชุมคณะกรรมการฯพิจารณา
แผนคําของบประมาณตามวงเงินท่ี
ไดรับจัดสรร 

-ร า ง แ ผ น คํ า ข อ
งบประมาณตามวงเงิน
ท่ี ไ ด รั บ จั ด ส ร ร ท่ี
ถูกตองครบถวน  

ร า ง แ ผ น คํ า ข อ
งบ ป ระม าณ ต าม
วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 

10 วัน  

3. สงแผนคําของบประมาณตาม
วงเงินท่ีไดรับจัดสรรใหกรม/กอง/
หนวยงานเจาของงบประมาณ
พิจารณาอนุมัติ 

-สงแผนคําของบประมาณตามวงเงินท่ี
ไดรับจัดสรรใหกรม/กอง/หนวยงาน
เจาของงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 
-ติ ด ต ามผลการอ นุ มั ติ แผน คํ าขอ
งบประมาณ 
-แ จ ง ผ ล ก า ร อ นุ มั ติ แ ผ น คํ า ข อ
งบประมาณใหกลุมงาน/ฝาย ภายใน 
สสจ.ทราบ 

แผนคําของบประมาณท่ี
เส น อ ข อ อ นุ มั ติ มี
สอดคลองและเปนไป
ตามกรอบ แนวทาง 
วงเงินจัดสรร 

-แ ผ น คํ า ข อ
งบ ป ระม าณ ต าม
วงเงินท่ีไดรับจัดสรร 
-หนังสือแจงผลการ
อ นุ มั ติ แ ผน คํ าขอ
งบประมาณ 

ภายใน 3
วันหลัง
ไดรับ
อนุมัต ิ

5. กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ท่ี
ไดรับจัดสรร งปม.จัดทําโครงการ
และเสนอขออนุมัติโครงการ  

-กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ดําเนินการ
จัดทําโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ
ตอนพ.สสจ. 

โครงการท่ี เสนอขอ
อนุมัติมีสอดคลองและ
เปนไปตามแผนคําขอ
งบประมาณ ท่ีได รับ
อนุมัต ิ

โครงการท่ี เสนอขอ
อ นุ มั ติ ผ า น ก า ร
ตรวจสอบงานการเงิน 
ตามข้ันตอน/ระเบียบ
ท่ีกําหนด 

 

6. กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ท่ี
ได รั บ จั ด ส ร ร  งป ม .ดํ า เ นิ น
กิจกรรมโครงการตามวงเงินท่ี
ไดรับจัดสรร 

-กลุมงาน/ฝาย ภายใน สสจ.ดําเนิน
กิจกรรมโครงการตามวงเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 
 

กลุมงาน/ฝาย ภายใน 
สสจ. ดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ ถูกตอง 
ครบถวน 

 ภายใน 5 
วันหลัง

ดําเนินการ 

7. รายงาน วิเคราะห สรุปผล
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห ก ร ม /ก อ ง
หนวยงานเจาของงบประมาณ 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ กํากับ 
ติ ดตาม  และสรุป รายงานผลการ
ดําเนินงานใหกรม/กอง/หนวยงาน
เจาของงบประมาณ 

สรุปรายงานผลการ
ดํ า เนินงานให กรม/
ก อ ง / ห น ว ย ง า น
เจาของงบประมาณมี
ความถูกตองครบถวน 

สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานใหกรม/
ก อ ง / ห น ว ย ง า น
เจาของงบประมาณ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส:  SOP-PPHO-06-000 

เรื่อง  
การบริหารจัดการงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 60 จาก 143 

 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ:  

- มีแนวทางคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/บุคลากรท่ีรับผิดชอบ เพ่ือการบริหารจัดการ
งบประมาณของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 6.2 ตัวชี้วัด : - 
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล : -   

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) - 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP)  

- SOP-PPHO-01-000 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 - SOP-PPHO-02-000 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

- SOP-PPHO-03-000 : การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) 
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
สํานักงบประมาณ. 2548. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ออนไลน)

http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=1246&mid=267&catID=0, 1 กรกฎาคม 2562. 
สํานักงบประมาณ. การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ . ศ . . . . . . . .  (อ อ น ไ ล น )  http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=8409&mid=799&catID=0,            
1 กรกฎาคม 2562. 

ร า ช กิ จ จ า นุ เบ ก ษ า . 2 5 6 1. พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ  วิ ธี ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .2 5 6 1  (อ อ น ไล น ) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/092/1.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 

ร า ช กิ จ จ านุ เบ ก ษ า . 2 5 6 1 . พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ วิ นั ย ก า ร เ งิน ก ารค ลั งข อ ง รั ฐ  พ .ศ .2561 (ออน ไลน ) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/027/1.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 

สํานักงบประมาณ. 2548. หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ (แกไขปรับปรุงตามหนังสือสํานัก
งบประมาณ ท่ี นร 0740/ว 33 และหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0740/ว 68) (ออนไลน) 

http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=1251&mid=268&catID=0, 1 กรกฎาคม 2562. 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000    ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 
เรื่อง: กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 61 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-07-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัติ : 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-07-000 

เรื่อง  
กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 62 จาก 143 

 

บริบท 
ตามนัยแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ขอ 8 การตรวจราชการ         

ตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปตามรอบปงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข             
จึงไดกําหนดแนวทางการตรวจราชการระดับกระทรวงใหสอดคลองกับแผนการตรวจราชการระดับประเทศ นโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังกําหนดมาตรฐาน และเครื่องมือในการตรวจติดตามเพ่ือใหเปนทิศทางใน การติดตาม 
กํากับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานสวนภูมิภาคในการนํานโยบายท่ีเปนวาระ แหงชาติของรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุขดานสุขภาพไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน โดย กําหนดใหภารกิจประสานการ
ตรวจราชการ เปนบทบาทภารกิจของกลุมพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมของหนวยรับตรวจ 

รองรับการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน จากสํานักตรวจราชการ กองตรวจราชการ และใชเปนแนวทางในการ
ทํางานดานการกระบวนงานประสานใหเปนไปอยางมีระบบ แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม
และกระบวนงานตาง ๆ  

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงานรับตรวจราชการ / บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ประสานงาน จัดทําขอมูล นําเสนอขอมูล การรับขอสั่งการ แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ การติดตาม รายงานผล
การปฏิบัติราชการตามขอสั่งการ ตามภารกิจของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
การประสานการตรวจราชการ ครอบคลุมการตรวจราชการ ดังนี้ 

2.1) การตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
2.2) การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
2.3) การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จําแนกเปน 4 ประเภท 

2.3.1 การตรวจราชการกรณีปกติ 
2.3.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ 
2.3.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 
2.3.4 การตรวจราชการกรณีเรื่องรองเรียนรองทุกข 

3. คําจํากัดความ  
3.1 การประสานงาน หมายถึง การจัดทําขอมูล/นําเสนอสารสนเทศเก่ียวกับการตรวจราชการ ติดตอ สื่อสาร 

อํานวยความสะดวกในการตรวจราชการกับสํานักตรวจราชการ กองตรวจราชการ ดําเนินการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามขอสั่งการ และรายงานผลลัพธ  

3.2 การตรวจราชการ หมายถึง การตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการอันเก่ียวของกับกระทรวง ทบวง หรือ
กรมนั้น ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรม หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี  
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3.3 การตรวจราชการกรณีปกติ หมายถึง การตรวจติดตามงานท่ีเปนนโยบายรัฐบาลดานสุขภาพตาม
ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ รวมท้ังการตรวจราชการเชิงลึกในเรื่องท่ีเปนปญหาสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเฉพาะเขตตรวจราชการ ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานในพ้ืนท่ีหรือกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ปละ 2 ครั้ง 

3.4 การตรวจราชการแบบบูรณาการ หมายถึง การตรวจราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ เปนกระบวนการติดตามและประเมินผลเพ่ือผลักดันใหเกิดการผนึกกําลัง ท้ังในดาน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการและขีดสมรรถนะระหวางสวนราชการไปสูการบรรลุผลสําเร็จตาม
ประเด็นนโยบาย ตามประเด็นยุทธศาสตร ในทุกพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของและตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3.5 การตรวจราชการกรณีพิเศษ หมายถึง การตรวจราชการนอกเหนือจากการตรวจราชการกรณีปกติท่ีไมได
กําหนดไวในแผนการตรวจราชการ 

3.6 การตรวจราชการกรณีเรื่องรองเรียนรองทุกข หมายถึง การตรวจราชการเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงให
เจาหนาท่ีหรือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติของผูมีอํานาจหรือจากเจาหนาท่ีของรัฐ และแกไขปญหาขอ
รองเรียนของประชาชน อันเกิดจากการดําเนินการของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูเชี่ยวชาญดานเวชกรรมปองกัน หรือนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

ดานสงเสริมพัฒนา หรือหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข มีหนาท่ีเปนตัวแทนนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 
ตามตัวชี้วัด สถานการณสุขภาพ ประเด็นการตรวจราชการท่ีสําคัญ สะทอนถึงกระบวนการดําเนินงาน จุดเดน 
ขอจํากัด และแนวทางการพัฒนาของแตละหนวยรับตรวจ  

4.3 คณะกรรมการบริหารหนวยรับตรวจ มีหนาท่ีในการรับทราบนโยบาย กรอบแนวทางการตรวจราชการ
แจงใหผูใตบังคับบัญชาดําเนินการตามกรอบแนวทางฯ และตรวจสอบ ความครบถวน ถูกตอง เหมาะสม ของการ
จัดทําขอมูล รวมตัดสินใจในการกําหนดผลลัพธ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด และใหขอมูลสนับสนุนการจัดทํา
เอกสารรับการตรวจ และการนําเสนอบรรยายสรุปการตรวจราชการ  ตลอดจนเสนอแนะการแกไขปรับปรุงการ
นําเสนอขอมูลของหนวยรับตรวจ แกผูรับผิดชอบงานและตัวแทนนําเสนอผลงานของหนวยรับตรวจ 

4.4 ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ (เจาหนาท่ีงานนิเทศและประเมินผล) มีหนาท่ี รับนโยบาย 
แนวทาง/ขอบเขตการตรวจราชการ ชี้แจงใหผู ท่ีเก่ียวของรับทราบตามแนวทางท่ีกําหนดไว รวมถึงการติดตาม 
รวบรวม วิเคราะหขอมูล ตรวจสอบความ ถูกตองของผลการวิเคราะห จัดทําเอกสารรูปเลม จัดทําสรุปบรรยายการ
นําเสนอ ติดตอกับสํานักตรวจราชการกองตรวจราชการ คณะตรวจราชการฯ อํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน บริหาร
โครงการ ติดตอกับบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ   

4.5 ผูรับผิดชอบงานตามประเด็นและตัวชี้วัดตรวจราชการ มีหนาท่ี สรุปผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทาง
และตัวชี้วัด สงตอขอมูลใหผูรับผิดชอบงานฯและผูท่ีเก่ียวของนําไปรายงานแกผูบริหาร ใหขอมูลจากการสัมภาษณแก
คณะตรวจราชการ ตามกรอบหรือประเด็นการตรวจราชการท่ีสําคัญ รับฟงการสรุปผลการตรวจราชการ ขอสั่งการท่ี
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เก่ียวของ และดําเนินการทบทวนกระบวนการ แจงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสั่งการ รายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา และสงตอขอมูลผลลัพธการดําเนินงานแกผูรับผิดชอบงานประสานงานฯ  

4.6 หนวยงานท่ีเก่ียวของ แบงเปน  
  4.6.1 หนวยงานรับตรวจราชการ (พ้ืนท่ีเปาหมาย) มีหนาท่ี จัดเตรียมความพรอม ของหนวยรับ

ตรวจ ประกอบดวย แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของเขารวมตอนรับและรับฟงการนําเสนอขอมูลการตรวจราชการตามบริบท
พ้ืนท่ี จัดทําขอมูล สถานการณสุขภาพ วิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ สะทอนปญหาในพ้ืนท่ี เสนอประเด็นการพัฒนาท่ี
สําคัญ หรือขอหารือในการแกไขปญหาแกคณะตรวจราชการฯ จัดเตรียมพ้ืนท่ีในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวบรวมขอสรุปจากการตรวจราชการ รายงานตอนายแพทยสาธารณสุข  
   4.6.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ มีหนาท่ี แจงผูบริหาร บุคลากรท่ีเก่ียวของ เขารวมรับฟงการ
นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานรายพ้ืนท่ีตามกรอบการนําเสนอประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการ ใหขอมูลแก
คณะตรวจราชการฯ กรณีท่ีพบประเด็นปญหา หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม รวมรับฟงการสรุปผลการตรวจราชการ   
ขอสั่งการท่ีเก่ียวของ และดําเนินการตามท่ีไดรับการประสานงานจากผูรับผิดชอบงานตามประเด็นและตัวชี้วัดฯ 
ติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนินงาน และรายงานผลใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
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ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุง (ราง) แผนฯ 
 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับฟงการประชุมชี้แจง 

จากสํานักตรวจราชการ 

-ศึกษากรอบแนวทางการตรวจราชการ
และนิเทศงาน ประสานผูที่เกี่ยวของ 
 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ 
แก คณ ะก รรม การบ ริห ารแ ละ ผู ที่
เกี่ยวของ/แจงแผนการตรวจราชการ 
 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-ป ระสาน ผู รับ ผิ ดชอบ งาน ตั วชี้ วั ด 
หนวยงาน/กลุมงานที่เกี่ยวของ รวมถึง
พื้นท่ีเตรียมรับการตรวจราชการและ
นิเทศงาน 
 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-ติดตาม  รวบรวม  วิ เคราะห ข อมู ล 
ตรวจสอบความถูกตองของผลการ
วิเคราะหขอมูล 
 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-นําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตาม
ประเด็นและตัวชี้วัดตรวจราชการ แก
คณะกรรมการบริหารงานหนวยรับตรวจ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 
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ไมผาน 

ผาน 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน 

แ จ ง ค ณ ะ ทํ า งา น /
ผูรับผิดชอบ 
 

-ศึกษากรอบแนวทางการตรวจราชการ
และนิเทศงาน ประสานผูที่เกี่ยวของ 
 

 

 

คณะกรรมการบริหารหนวยรับตรวจ 

บริหารโครงการ  
-ประสานการจองที่พัก 
-อาหารกลางวัน/อาหารวาง/เคร่ืองด่ืม 
-ประสานหองประชุม 
-ยานพาหนะรับ-สง 
-การเตรียมงบประมาณ 
 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-แจงผูบริหารจังหวัด/ประสานกลุมงาน/
หนวยงาน/องคกรที่ เกี่ยวของ รับการ
ตรวจราชการ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-แจงรายละเอียดและกําหนดการการ
ตรวจราชการแกคณะตรวจราชการ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-นําเสนอขอมูลใหคณะตรวจราชการฯ /                    
ลงตรวจราชการฯพื้นท่ีเปาหมายตาม
กําหนดการ 
 

 

 

ผูบริหารระดับจังหวัด 
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(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-07-000 

เรื่อง  
กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 67 จาก 143 

 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-รับ ฟ งส รุป ผลการตรวจ ราชก าร/
ขอเสนอแนะ/การปรับปรุงแกไข ตามขอ
ส่ังการ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-นําเสนอสรุปผลการตรวจราชการในเวที
ประชุม กวป. 
 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

-ประสานงานผูที่ เกี่ยวของดําเนินการ
ป รับป รุงแก ไขและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตามขอส่ังการฯ 

 

 

ผูรับผิดชอบงานประสานงานการตรวจราชการ 

รายงานผลการดําเนินงานตามขอสั่ง
การของผูตรวจราชการกระทรวง สธ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-07-000 

เรื่อง  
กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 68 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

รับฟงการประชุมช้ีแจง
จากสํานักตรวจราชการ 
 

เขารวมประชุมช้ีแจงกรอบแนวทางการ
ตรวจราชการ ของสํานักตรวจราชการ 
กองตรวจราชการ ในบทบาทของผู
ประสานงานการตรวจราชการ 

เขารวมการประชุมดวย
ตนเอง (กรณีติดราชการ 
มอบหมายผู รับผิดชอบ
รองเขารวม) 

-แบบลงทะเบียน 
-เอกสารช้ีแจงจาก
สํานักตรวจฯ 

1 วัน 

ศึ ก ษ า ก ร อ บ แ น ว
ทางการตรวจราชการ
และนิเทศงาน ประสาน
ผูท่ีเก่ียวของ 
 

-จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือศึกษา วิเคราะห
รายละเอียดกรอบแนวทางการตรวจ
ราชการ  
 -จัดทํารางแนวทางการตรวจราชการให
สอดคลองกับประเด็นการตรวจราชการ 

กําหนดประเด็นการตรวจ
ราชการท่ีสําคัญ ใหถูกตอง
และครบถวน  

-สรุปการประชุมกลุม
ยอย 
-ร า งแ น วท างก าร
ตรวจราชการ 

3 วัน 

ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง แ น ว
ทางการตรวจราชการฯ
แ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ ผู ท่ี
เก่ียวของ/แจงแผนการ
ตรวจราชการ 

-จัดประชุม ช้ีแจงแนวทางการตรวจ
ราชการฯ แกคณะกรรมการบริหารและ
ผูท่ีเก่ียวของ 
-เปดเวที ซักถามและตอบขอสงสัยใน
ประเด็นสําคัญ 
-ท บ ท วน และส ร างค วาม เข า ใจ ใน
กระบวนการและการบริหารจัดการ 

-ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู เก่ียวของ ตองเขารวม
ประชุมไมนอยกวารอยละ 
80 
-สามารถตอบขอซักถามได
ครบทุกประเด็น 

-รางกําหนดการ 
-เอกสารการประชุม
ช้ีแจงฯ 
-แบบลงทะเบียน 

1 วัน 

ประสานผูรบัผิดชอบ
งานตัวช้ีวัด หนวยงาน/
กลุมงานท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงพ้ืนท่ีเตรียมรับ
การตรวจราชการและ
นิเทศ 

-กําหนดผูรับผิดชอบประเด็นการตรวจ
ราชการและตัวช้ีวัด 
-กําหนดแหลงขอมูลและระยะเวลาใน
การใชขอมูลใหตรงกัน 
-กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการเตรียมรับ
การตรวจราชการ 
-กํ าห น ด วัน ท่ี ใน การส งข อมู ล ให ผู
ประสานงานฯ  
-แจงกําหนดการใหพ้ืนท่ีเปาหมายทราบ 

-กําหนดการตองชัดเจน 
-ผูรับผิดชอบประเด็นการ
ตรวจราชการและตัวช้ีวัดมี
ความชัดเจน  
-แ ห ล ง ข อ มู ล แ ล ะ
ระยะเวลาในการใชขอมูล 
-การสงขอมูลตองตรงตาม
วันท่ีกําหนด 

-กําหนดการ 
-รายช่ือผูรับผิดชอบ 
-เอกสาร/ไฟล 
Electronic  
-อางอิงแหลงขอมูลท่ี
กําหนดและวันเวลา
ท่ีดึงขอมูล 
 

15 วัน 

ติ ด ต า ม  ร ว บ ร ว ม 
วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล 
ตรวจสอบความถูกตอง
ของผลการวิเคราะห
ขอมูล 

-จําแนกตัวช้ีวัดและประเด็นการตรวจ
ราชการรายคณะ  
-ทํ าก ารต รวจสอบ ข อมู ล ต าม  KPI 
Template รายตัวช้ีวัด 
-จัดทํารางเอกสารรูปเลม 

-ความ เปนป จจุ บันของ  
KPI Template 
-นิยามของตัวช้ีวัด 
-ระบ บ ต รวจส อ บ ก าร
คั ด ล อ ก ข อ มู ล จ า ก
ผูรับผิดชอบ 

-สงไฟล  Electronic 
ทาง Email  
-หนังสือยืนยันการสง
ขอมูล ลงนามรบัรอง
โ ด ย หั ว ห น า
หนวยงาน 

30 วัน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-07-000 

เรื่อง  
กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 69 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

นําเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามประเด็น
แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด ต ร ว จ
ร า ช ก า ร  แ ก
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหารงานหน วยรับ
ตรวจ/ตรวจสอบ ความ
ค ร บ ถ ว น  ถู ก ต อ ง 
เหมาะสม ของการจัดทํา
ขอมูล 

-นําเสนอขอมูลท่ีไดจากผูรับผิดชอบงาน
ตามตัวช้ีวัดและตามประเด็นการตรวจ
ราชการรายคณะ 
-นําเสนอขอมูลท่ัวไป สถานการณ โรค 
ส ถ า น ก า ร ณ สุ ข ภ า พ  แ ก ค ณ ะ
คณะกรรมการบริหารงานหนวยรับตรวจ 
-เปดเวที ใหคณะกรรมการบริหารงาน
หน วยรับตรวจ สอบทานขอมู ลร วม
ตัดสินใจในการกําหนดผลลัพธ ผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด  
-ใหขอมูลสนับสนุนการจัดทําเอกสารรับ
การตรวจ 
-กรณีพบความคลาดเคลื่อนของขอมูลให
สงกลับไปทบทวน โดยผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด
ตามประเด็นตรวจราชการฯ 

-ความ เปนป จจุ บันของ
ไฟลนําเสนอ  
-การออกแบบการนําเสนอ
สรุปผลการดําเนินงานฯ 
-กระบวนการสอบทาน
ขอมูล ท่ีมีประสิท ธิภาพ 
เชน  Double check 
 
 

-เอกส ารและ ไฟ ล
นําเสนอ  
 

3 วัน 

จัดทําเอกสารรูปเลม 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กําหนดรูปแบบการจัดเรียงเอกสารรูปเลม
ใหมีความนาสนใจ นาอานและช้ีประเด็นท่ี
สําคัญและเขาใจงาย 
-กําหนดขนาดตัวหนังสือ แบบอักษรท่ีเปน
ทางการและถูกตองตามการปฏิบัติงาน
ราชการ 
-จัดทําคํานํา สารบัญ รายละเอียดการตรวจ
ราชการตามประเด็นท่ีสําคัญและตัวช้ีวัดท่ี
สําคัญ  
-วิ เคราะหขอมูลนําเสนอตาราง กราฟ 
รูปภาพ Framework โมเดลการทํางานหรือ
นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานในพ้ืนท่ี 
-ประเด็นสําคัญท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนา
และแกไขปญหาในพ้ืนท่ีตามบริบท 
-ประเด็นท่ีเปนจุดออนท่ีควรไดรับการแกไข
หรือพัฒนาหรือปรับปรุงอยางเรงดวนและ
เกินศักยภาพหนวยรับตรวจ 
-ประเด็นท่ีตองพัฒนาใหเกิดความเปนเลิศ
ในการดําเนินงานดานสาธารณสุขและสอด
รับกับแผนพัฒนายุทธศาสตรในทุกระดับ 

-จํานวนหนาไมควรเกิน 
100 หนา 
-ขนาดตัวอักษรอานงาย
ต ร งต าม แ บ บ อั ก ษ ร ท่ี
กําหนด 
-ขนาดของตาราง ตัวเลข 
มี ความ ชัด เจน ถูกต อง 
และตรงตามรูปแบบขอมูล
ท่ีจะนําเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เอกสารรูปเลมการ
นําเสนอ 
-ไ ฟ ล นํ า เ ส น อ 
Electronic 
-ไฟลวิดิทัศนนําเสนอ 
-QR code เอกสาร 
electronic file  

15 วัน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-07-000 

เรื่อง  
กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 70 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

จัดทําสรุปบรรยายการ
นําเสนอ 
 

-มีความกระชับ ดึงดูดความสนใจ และ
สะทอนปญหาท่ีพบในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ 
-ใชเวลาไมเกิน 30 นาที 
-กําหนดรูปแบบของไฟลนําเสนอการ
จัดทําสรุปบรรยายผลการดําเนินงาน
ของหนวยรับตรวจใหมีความเหมาะสม 

-สีภาพพ้ืนหลังสวางความ
คมชัดของตัวหนังสือ อาน
งาย  
-จํ า น ว น ส ไล ด ไม ม า ก
จนเกินไป  
-ก ร ณี เป น ก า ร จั ด ทํ า
วิดีทัศนตองมีความชัดเจน 
แ ล ะ ต ร ง ต า ม ก า ร
บันทึกเสียงและตามการ
นําเสนอขอมูล 

  

ติดตอกับสํานักตรวจ
ราชการ กองตรวจ
ราชการฯ     

-ติดตอ ประสานงานทุกชองทางกับ
สํานักตรวจราชการ กองตรวจราชการ 
และคณะตรวจราชการเพ่ือเตรียมความ
พรอมดานจํานวนผูตรวจราชการ ผาน
เลขานุการฯ และผูรับผิดชอบงานของ
สํานักตรวจราชการ 

-ความกระช้ันชิดของ
ระยะเวลาการตดิตอ
ประสานงาน 
-การปรับเปลี่ยน
กําหนดการไมตรงตาม
แผน 

-หนังสือราชการแจง
กําหนดการ 
-ร าย ช่ื อ ผู เข า ร ว ม
ล งท ะ เบี ย น ค ณ ะ
ตรวจราชการผ าน 
website การตรวจ
ราชการ 

5 วัน 

บริหารโครงการ   
-ประสานการจองท่ีพัก 
อาหารกลางวัน/อาหาร
วาง/เครื่องดื่ม 
-ประสานหองประชุม 
-ยานพาหนะรับ-สง 
-การเตรยีมงบประมาณ  

-ติดตอ อํานวยความสะดวก โรงแรม ท่ี
พัก สถานท่ีจัดประชุม สําหรับรองรับ
คณะตรวจราชการ 
-จัดทําหนังสือราชการแจงหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
-จัดทําหนังสือราชการประสานงานระบบ
การจัดการยานพาหนะรับสงใหตรงตาม
จํานวนและระยะเวลาในการลงพ้ืนท่ี  
-ขออนุมัติจัดกิจกรรมและดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงานโครงการท่ีไดเตรียมไว  
-บันทึกขอยืมเงินงบประมาณในการ
บริหารจัดการงบประมาณตามจํานวน
ผูเขารวมรับตรวจราชการและคณะตรวจ
ราชการ 
-ติดตอผูรับจางจัดทําอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่มใหตรงตามจํานวน 

-ระยะเวลาในการตอบรับ
สงผลใหเกิดความลาชาใน
รับรูจํานวนผูเขารวมรับ
ตรวจราชการ 
-การปรับเปลี่ยน
กําหนดการและวันท่ีเขา
รับการตรวจราชการ 

-แบบตอบรับการเขา
รวมรับตรวจราชการ 
-รายช่ือคณะตรวจ
ร า ช ก า ร ต า ม 
website สํ า นั ก
ตรวจราชการ 
-กําหนดการตรวจ
ราชการจากสํานัก
ตรวจราชการ 

15 วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-07-000 

เรื่อง  
กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 71 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

แจงผูบริหาร/ประสาน
กลุมงาน/หนวยงาน/
องคกรท่ีเก่ียวของ รับ
การตรวจราชการ 
 

-แ จ ง เ วี ย น ห นั งสื อ ร าชก ารพ ร อ ม
กําหนดการลงพ้ืนท่ีและหนวยบริการ
เครือขายใหมีความพรอมในการรวมรับ
ตรวจราชการ 
-แจงกําหนดการท่ีชัดเจนให กับพ้ืนท่ี
เปาหมายและคณะรับตรวจราชการ ให
เปนปจจุบัน 

ระยะเวลาท่ีจัดทําหนังสือ
แจงในพ้ืนท่ี 

ห นั งสื อ ราชการ ท่ี
จั ด ทํ าแล ะแจ ง ใน
พ้ืนท่ี 

1 วัน 

แจงรายละเอียดและ
กําหนดการการตรวจ
ราชการแกคณะตรวจ
ราชการฯ  

-จัดสงกําหนดการ สถานท่ี รายละเอียด
เชิงลึกท่ีไดกําหนดจากหนวยรับตรวจ
ใหแกคณะตรวจราชการ สํานักตรวจ
ราชการ กองตรวจราชการ ผานทุก
ชองทางในการสื่อสาร 
-จัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของและจําเปนใน
การตรวจราชการ 

การเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 
และเปลี่ ยนแปลงพ้ืน ท่ี
เปาหมายรับตรวจราชการ 
เปลี่ยนแปลงคณะหรือสง
ตั ว แ ท น เข า ร ว ม ต รวจ
ราชการแทนผูลงทะเบียน 

-เ อ ก ส า ร แ จ ง
ร า ย ล ะ เอี ย ด จ าก
ห น ว ย รั บ ต ร ว จ
ราชการ 

แ จ ง ก อ น
15 วัน ทํ า
การ 

นําเสนอขอมูลใหคณะ
ตรวจ ราชก ารฯ /ล ง
ตรวจราชการฯพ้ืน ท่ี
เ ป า ห ม า ย ต า ม
กําหนดการ 

-เตรียมความพรอมใชของอุปกรณ ท่ี
เก่ียวของในการนําเสนอขอมูล 
-ซักซอมทําความเขาใจกับตัวแทนผู
นําเสนอของหนวยรับตรวจราชการ 
-ทดสอบการจับเวลาในการนําเสนอให
อยูในระยะเวลาท่ีกําหนด 

-ก ระ แ ส ไฟ ฟ า ขั ด ข อ ง
เตรียมระบบปองกันและ
ใชระบบไฟฟาสํารอง 
-ความ ไม พ รอม ใช ขอ ง
อุปกรณคอมพิวเตอร 

-ไฟลนําเสนอ  
-ชุดเครื่องเสียง 
-โปรเจคเตอร 
 

3 วัน 

รับฟงสรุปผลการตรวจ
ราชการ/ขอเสนอแนะ/
การปรับปรุงแกไข ตาม
ขอสั่งการ 

-รับฟง บันทึกเสียง และจดบันทึกผล
การตรวจราชการ ประเด็นวิพากษ ท่ี
สํ า คั ญ  ก า ร ให ข อ เส น อ แ น ะ จ า ก
สาธารณสุขนิเทศก ผูตรวจราชการ และ
คณะตรวจราชการ 

-ค ว า ม พ ร อ ม เค รื่ อ ง
บั น ทึ ก เสี ย ง  เ พ่ิ ม ช อ ง
ท า ง ก า ร บั น ทึ ก เสี ย ง
หลายๆชองทาง 
 

-เครื่องบันทึกเสียง 
 

1 วัน 

นํ าเสนอสรุปผลการ
ตรวจราชการใน เวที
ประชุม กวป.  

-สื บ ค น ผ ล ก ารต รวจ ราชก ารจ าก 
website สํานักตรวจราชการ วิเคราะห
และสรุปผลการตรวจราชการ เปน one 
page เสนอตอผูบริหาร 

-ความผิดพลาดของขอมูล
จากการจั ด ทํ ารายงาน
สรุปผลการตรวจราชการ 
จากเครื่องบันทึกเสียง 

-ตก. 1 
-เครื่องบันทึกเสียง 
-One page 
 

3 วัน 

ป ร ะ ส า น ง า น ผู ท่ี
เก่ียวของดํ าเนินการ
ป รั บ ป รุ งแ ก ไข แ ล ะ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงาน ตามขอสั่ง
การฯ 

- จั ด ทํ าห นั งสื อ ร าชก ารแจ ง พ้ื น ท่ี
เปาหมายท่ีตองดําเนินปรับปรุงแกไข 
ตามขอสั่งการ 
- จั ด ทํ าราย งาน เสน อส รุป ผลการ
ปรับปรุงแกไขฯ ตอผูบริหาร 

-ค ว า ม ล า ช า ใ น บ า ง
ก ร ะ บ ว น ง าน  ใน ก า ร
ปรับปรุงแกไข ไมทันตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

-หนังสือราชการ 
-ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
แก ไขฯ ตามขอสั่ ง
การ  
 

ระยะเวลา
ตามความ
เรงดวน 
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6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ :  
  - หนวยรับตรวจมีการติดตอสื่อสาร ใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกัน ใหความรวมมือดําเนินการหรือ
ปฏิบัติงานใหเกิดความสอดคลองท้ังเวลาและกิจกรรมการตรวจราชการของสํานักตรวจราชการฯ  
  - ลดความซํ้าซอนของการทํางาน ไมเกิดเหลื่อมล้ําในบทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในหนวย
รับตรวจ เพ่ือไมใหเกิดขอขัดแยง 
  - การดําเนินงานของหนวยรับตรวจเปนไปดวยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 6.2 ตัวชี้วัด :   
  - ระดบัความสําเร็จของกระบวนการประสานงานการตรวจราชการฯ 
  - รอยละความพึงพอใจของผูเก่ียวของ ท้ังในหนวยงานและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตอกระบวนการ
ประสานงานการตรวจราชการ 
  - รอยละขอผิดพลาดของกระบวนการประสานงานการตรวจราชการ 
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล : 
  - หนวยรับตรวจ ทําการประเมินตนเองตามแบบฟอรมประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือประเมิน
กระบวนการ โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ ดานความรวมมือ ดานจังหวะเวลา ดานระบบการติดตอสื่อสาร ดานความ
สอดคลอง และดานผูประสานงาน 
  - หนวยรับตรวจจัดทํารายงานประเมินผลการประสานงานตามกระบวนการตรวจราชการฯ โดยแบงเปน 
ชวงการเตรียมการ ชวงดําเนินการ และเสร็จสิ้นการดําเนินการ 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) - 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) - 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) :  
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2553). เทคนิคการประสานงาน. สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สถาบัน

ดํารงราชานุภาพ 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000    ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

เรื่อง: กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

 
หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 73 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-08-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัติ : 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-08-000 

เรื่อง  
กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 74 จาก 143 

 

บริบท 
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง ท้ังหมด 77 จังหวัด มีบทบาท

หนาท่ี และภารกิจหลายประการ ท้ังนี้ การนิเทศและติดตามถือเปนภารกิจสําคัญภารกิจหนึ่งท่ีกลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุขตองดําเนินการปฏิบัติเปนประจําทุกป ดังนั้น การจัดการนิเทศและติดตามงานจึงมีความจําเปน 
ตองมีแนวการปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานและใหเปนแนวทางเดียวกันตามกระบวนงานท่ีเหมาะสม เพราะจะสงผลใหผู
นิเทศงานมีศักยภาพเพียงพอตอการนิเทศงาน และสามารถนําไปสูใหผูรับการนิเทศเกิดความเขาใจ สามารถประยุกต
หลักการไปปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ได ดังนั้น หากการจัดกระบวนงานการนิเทศและติดตามท่ีดี จะสงผลใหผูรับ
นิเทศซ่ึงเปนผูปฏิบัติ สามารถดําเนินงานใหไดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดมาตรฐานกระบวนงานสําหรับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ในการออกนิเทศและติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ
อําเภอ (คปสอ.) ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  

2. ขอบเขต  
 3.1 การนิเทศงาน หมายถึง การติดตาม สังเกตการณ กระตุน สงเสริม เพ่ือใหคําปรึกษา อธิบาย ชี้แจง

แนวทางในการปฏิบัติ ใหขอเสนอแนะตางๆ ใหผูรับการนิเทศมีความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยทีมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูนิเทศ และ คปสอ.เปนผูรับนิเทศ 

3.2 ผูรับนิเทศ หมายถึง คณะกรรมการเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (คบสอ.) หรือ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) ซ่ึงเปนคณะกรรมการคณะหนึ่งท่ีไดรับการแตงตั้ง ใหทําหนาท่ีในการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอําเภอ (วางแผน ควบคุม กํากับ นิเทศติดตาม สนับสนุน และประเมินผลสําเร็จใน
การดําเนินงานสาธารณสุขในอําเภอนั้นๆ) อาทิ คณะกรรมการจากโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในอําเภอ
นั้นๆ กลาวโดยสรุป คปสอ. มีหนาท่ีในการบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอําเภอ เปนตน 

3. คําจํากัดความ  
3.1 การนิเทศงาน หมายถึง การติดตาม สังเกตการณ กระตุน สงเสริม เพ่ือใหคําปรึกษา อธิบาย ชี้แจง

แนวทางในการปฏิบัติ ใหขอเสนอแนะตางๆ ใหผูรับการนิเทศมีความเขาใจในงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุง
การดําเนินงาน โดยทีมจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูนิเทศ และ คปสอ.เปนผูรับนิเทศ 

3.2 ผูรับนิเทศ หมายถึง คณะกรรมการเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (คบสอ.) หรือ คณะกรรมการ
ประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) ซ่ึงเปนคณะกรรมการคณะหนึ่งท่ีไดรับการแตงตั้ง ใหทําหนาท่ีในการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอําเภอ (วางแผน ควบคุม กํากับ นิเทศติดตาม สนับสนุน และประเมินผลสําเร็จใน
การดําเนินงานสาธารณสุขในอําเภอนั้นๆ) อาทิ คณะกรรมการจากโรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของในอําเภอ
นั้นๆ กลาวโดยสรุป คปสอ. มีหนาท่ีในการบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอําเภอ เปนตน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-08-000 

เรื่อง  
กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 75 จาก 143 

 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดดานสาธารณสุข มีอํานาจในการ

ตัดสินใจและมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการประสานการสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.) มีหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบแนว

ทางการนิเทศงาน และการกํากับติดตามผลการดําเนินงานจากการนิเทศงาน ประสานการดําเนินงานและใหขอมูล
สนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/แผนงานตางๆ ตลอดจนเสนอแนะการแกไขปรับปรุงแผนฯ แก
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คปสอ.) มีหนาท่ีรวบรวม และวิเคราะหขอมูล จัด
เตรียมการรับการนิเทศงานจากคณะนิเทศงานระดับจังหวัดตามแนวทางท่ีกําหนด 

4.4 คณะผูนิเทศงาน มีหนาท่ีเปนผูนิเทศงานระดับจังหวัด ประกอบดวย หัวหนาทีมนิเทศงาน และทีมนิเทศ
งานซ่ึงเปนผูแทนจากกลุมงานตางๆท่ีเก่ียวของกับงานนั้นๆ  

4.5 หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดการนิเทศงาน มีหนาท่ีเปน
เลขานุการคณะนิเทศงานระดับจังหวัด รวมถึงประสานงานตางๆ ท้ังในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-08-000 

เรื่อง  
กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 76 จาก 143 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตงตั้งทีมนิเทศงาน  
เปนทีม /โซน 

-ศึกษา วิเคราะห สถานการณ นโยบาย 
ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
-จัดทํากรอบและประเด็นการนิเทศ 
 

 

 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ/คณะผูนิเทศ 

-ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ
ฯแกคณะกรรมการบ ริหารและผู ที่
เกี่ยวของ/แจงแผนการตรวจราชการ 
 

 

 

คปสจ./บ.สสจ./กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ  
 

ทบทวนปรบัปรงุแผน/ 
กระบวนการนิเทศงาน 

พัฒนาศักยภาพทีมนิ เทศงาน 
โดย สรพ.ทีมผูเชี่ยวชาญ 

-ประชุมเตรียมความพรอมทีมนิเทศ  
-ประสานพื้นที่ 
 

งานนิเทศงานและประเมินผล  
 

-จัดทําแผนและดําเนินการออกนิเทศ  
 

งานนิเทศงานและประเมินผล  
 

- สรุปผลการนิเทศ แลกเปล่ียนเรียนรู 
ใหขอเสนอแนะและสงขอมูลกลับคืนให
พื้นที่ 
- ถอดบทเรียน กระบวนการนิเทศงานใน
แตละคร้ัง เพื่อนําเสนอผูบริหารรับทราบ 

งานนิเทศงานและประเมินผล  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-08-000 

เรื่อง  
กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 77 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

1. แตงตั้ งทีมนิเทศ
ง า น  ส า ม า ร ถ
แบงเปนทีมมากกวา
หน่ึงทีม/โซน 

-คณะผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (บ.
สสจ.) หรือ คปสจ.ประชุมเพ่ือกําหนดจํานวนทีมผู
นิเทศและรางตัวบุคคลเพ่ือแตงตั้งออกเปนคําสั่ง 
-กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข รวบรวม
รายช่ือและรางหนังสือแตงตั้งคณะผูนิเทศงาน
ระดับจังหวัดประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัด (หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) เปนประธาน, 
คณะผูนิเทศ ประกอบดวย หัวหนากลุมงานหรือ
ผูแทนหัวหน ากลุม , หั วหน ากลุ มงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข (ก.พยส.) เปนเลขานุการ, 
หัวหนางานนิเทศและประเมินผล (ง.นลป.) เปน
ผูชวยเลขานุการ 

-จํานวนท่ี เหมาะสม
ของผู นิ เทศในแตละ
ทีม (กรณีมีทีมนิเทศ
หลายทีม) 
-ศักยภาพของผูนิเทศ
ในการอธิบาย เทคนิค 
แ ล ะ ช้ี แ จ งห รื อ ให
ข อ เส น อ แ น ะ ก า ร
ดําเนินงานใหแก คป
สอ. 

-คํ า สั่ ง แ ต งตั้ ง ที ม
นิ เท ศ ง า น ร ะ ดั บ
จังหวัด 

15 วัน 

2. ศึกษานโยบาย กล
ยุ ทธ  และตั ว ช้ี วั ด
ป ร ะ จํ า ป ข อ ง
กระทรวงสาธารณสุข 
ทบทวนและวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของ
พ้ืนท่ี ในป ท่ี ผ านมา 
กํ าหนดกรอบและ
ประเด็นการนิเทศงาน 

-กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ศึกษา
นโยบาย กลยุทธ และตัวช้ีวัดกระทรวง และประชุม
กลุมงานตางๆท่ีเก่ียวของ เพ่ือทบทวนและวิเคราะห
ผลการดําเนินงานของ คปสอ.ในปท่ีผานมา 
-คณะผูนิเทศงานรวมกันกําหนดกรอบและประเด็น
การนิเทศงาน 

- ค ว า ม ค ร บ ถ ว น 
ถูกต องของข อมู ล ท่ี
นํ าม าท บ ท วน แล ะ
วิเคราะห 
- ค วาม ชั ด เจน ขอ ง
หั วขอ ประเด็น ท่ี จะ
นํ าไป กํ าหนดกรอบ
นิเทศงาน 

-ข อ มู ล ก า ร
ดําเนินงานในปท่ีผาน
มา 
-ผลการ วิ เค ราะห
ข อ มู ล ท่ี จ ะ นํ า ไป
กําหนดกรอบนิเทศ
งาน 

15 วัน 

3. กําหนดรูปแบบ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร 
แผนงานหรือปฏิทิน
การออกนิเทศ และ
กําหนดเครื่องมือใน
การนิเทศงาน  

-คณะผูบริหารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (คป
สจ ./บ .สสจ .) ป ระ ชุม เพ่ื อ กํ าหน ดรูป แบ บ 
กระบวนการ แผนงานหรือปฏิทินการออกนิเทศ 
กําหนดเครื่องมือในการนิเทศงาน มีกลุมงาน
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขเปนเลขานุการ 

-หัวหนางานนิเทศและประเมินผลจัดทําคูมือการ
ออกนิเทศงาน 

-เครื่องมือท่ีใช ในการ
เก็บขอมูลและนิเทศงาน 
-ความครบถวน ถูกตอง
ของขอมูลท่ีจะนิเทศ 
-ความชัดเจนของหัวขอ 
ป ระ เด็ น ท่ี จะ นํ าไป
กําหนดกรอบนิเทศงาน 

-คูมือนิ เทศงาน คป
สอ. 

15 วัน 

4. พัฒนาศักยภาพ
ทีมนิเทศงาน โดย 
สรพ.ทีมผูเช่ียวชาญ 

- กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมนิเทศงาน
ระดับจังหวัด ในกรณีมีความจําเปนหรือหนวยงาน
รองขอ 

- ศักยภาพของผูนิเทศ
ในการอธิบาย เทคนิค 
และช้ีแจงหรือให
ขอเสนอแนะการ
ดําเนินงาน 
- ความมีมาตรฐาน
ของทีมนิเทศงาน 

-คูมือนิ เทศงาน คป
สอ. 

2 วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-08-000 

เรื่อง  
กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 78 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

5 .ป ระ ชุ ม เต รี ย ม
ความพรอมทีมนิเทศ 
และประสานพ้ืนท่ี  

-หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
หัวหนางานนิเทศและประเมินผล กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข จัดประชุมเตรียมความพรอม 
ประกอบดวย กลุมงานและตัวแทน คปสอ.เขารวมรับ
ฟงรูปแบบและแนวทางการนิเทศงาน 

-ความครบถวน ถูกตอง
ของขอมูลท่ีจะนิเทศ 
-ความชัดเจนของหัวขอ 
ป ระ เด็ น ท่ี จะ นํ าไป
กําหนดกรอบนิเทศงาน 

-คูมือนิ เทศงาน คป
สอ. 

1 วัน 

6.จัดทําแผนกิจกรรม
และแผนออกนิเทศ 
อย างน อยป ละ 2 
ครั้ง 

-หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
หัวหนางานนิเทศและประเมินผล กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข จัดทําแผนกิจกรรมและ
ปฏิทินการออกนิเทศงาน คปสอ. และแจงประสาน 
ยืนยันพ้ืนท่ีในวัน เวลาท่ีจะออกนิเทศงาน 

-ความชัดเจนของหัวขอ 
ป ระ เด็ น ท่ี จะ นํ าไป
กําหนดกรอบนิเทศงาน 
-ความแนนอนในการ
ออกนิเทศและศักยภาพ
ของผูนิเทศ 
-ก ารป ระ ส าน แ ล ะ
ยืนยันกับ คปสอ. 

-แผนการออกนิเทศ 
-คูมือนิ เทศงาน คป
สอ. 
-คํ าสั่ งแ ต งตั้ ง ที ม
นิ เท ศ งา น ร ะ ดั บ
จังหวัด 

7 วัน 

7.สรุปผลการนิเทศ 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู 
ให ขอเสนอแนะใน
การพัฒนางาน และ
สงคืนขอมูลกลับคืน
ใหพ้ืนท่ี  

-หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
หัวหนางานนิเทศและประเมินผล กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข รวบรวมผลการนิเทศและ
ขอเสนอแนะจากกลุมงานท่ีเก่ียวของเพ่ือสรุปสงคืน
ให คปสอ.ในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 

-ความครบถวน ถูกตอง
ของขอมูลท่ีไดจากการ
นิเทศงาน 
-มาตรฐานของผูนิเทศ
งาน 
 

รายงานสรุปผลการ
นิเทศงาน 

15 วัน 

8 .ถ อ ด บ ท เรี ย น 
กระบวนการนิ เทศ
งานในแตละครั้ง เพ่ือ 
นํ าเสนอผู บริ หาร
รับทราบ 

-หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
หัวหนางานนิเทศและประเมินผล กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข จัดประชุมถอดบทเรียน การ
นิเทศงาน และรวบรวมผลการนิเทศเสนอผูบริหาร 
(นพ.สสจ.,รอง นพ.สสจ., หน.กลุมงาน) 

-ความครบถวน ถูกตอง
ของขอมูลท่ีไดจากการ
นิเทศงาน 
-มาตรฐานของผูนิเทศ
งาน 

รายงานผลการนิเทศ
งานและถอดบทเรียน
ฉบับสมบูรณ 

15 วัน 

9.นําบทเรียนท่ีได มา
ทบทวน ปรับปรุ ง 
กระบวนการนิ เทศ
ง า น  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิ ท ธิภาพการ
ป ฏิ บั ติ งาน  ให มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

-หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 
หัวหนางานนิเทศและประเมินผล  กลุ มงาน
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข เสนอรายงานผล
การนิเทศงานและถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ 
(นพ.สสจ.,รอง นพ.สสจ., หน.กลุมงาน) 
-กลุ มงานที ่เ กี ่ยวของนําไปทบทวนและวาง
แผนการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 

-ความครบถวน ถูกตอง
ของขอมูลท่ีไดจากการ
นิเทศงาน 
 

รายงานผลการนิเทศ
งานและถอดบทเรียน
ฉบับสมบูรณ 

1 วัน 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-08-000 

เรื่อง  
กระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 79 จาก 143 

 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ :  
  - ผูรับการนิเทศงานมีความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานท่ีตนเองรับผิดชอบ สามารถประยุกต
แนวทางหรือหลักการทํางาน จนขับเคลื่อนงานใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด  
 6.2 ตัวชี้วัด :   
  - จํานวนและรอยละผลงานท่ีผานเกณฑตามตัวชี้วัด 
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล : 
  - ขอมูลจากคลังขอมูลสุขภาพจังหวัด (Health Data Center: HDC) 
  - ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด โดยใชวิธีการสัมภาษณ/การสังเกต/การใชแบบ
สํารวจ/การใชแบบประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบท่ีกําหนด 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) - 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 

- SOP-PPHO-08-000 : กระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) :  
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
กระทรวงสาธารณสุข. (2561) รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2562. กองยุทธศาสตร

และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
กระทรวงสาธารณสุข. (2559). แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข). สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2561). เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจ

ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2561. วันท่ี 10 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1
สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000    ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

เรื่อง: กระบวนงานขอมูลขาวสารสุขภาพ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 80 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-09-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัติ : 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-09-000 

เรื่อง  
กระบวนงานขอมูลขาวสารสุขภาพ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 81 จาก 143 

 

บริบท 
ขอมูลขาวสารเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารงาน ตั้งแตระดับปฏิบัติการ ระดับการบริหาร และการ

กําหนดนโยบาย ผูบริหารยุคใหมตองการขอมูลท่ีแมนยําเพ่ือการประเมินสถานการณ คาดการณเหตุการณ ตลอดจน
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการทํางานเพ่ือการตัดสินใจ ท่ีถูกตอง แมนยํา และมีความผิดพลาดนอยท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได อัน
จะนํามาสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 

ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย ถูกตองและมีการจัดเก็บอยางเปนระบบจะชวยใหองคกรสามารถกําหนดทิศทางและ
นโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง ดังนั้นระบบขอมูลขาวสารจึงมีความจําเปนตองพัฒนาควบคูไปกับการ
พัฒนาองคกรดานอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสิ่งท่ีตองคํานึง คือการพัฒนาคุณภาพของขอมูลเพ่ือใหขอมูล
มีความนาเชื่อถือ เท่ียงตรง รวมท้ังระบบการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดขอมูลท่ีทันเวลา และเปนภาระในการ
จัดเก็บนอยท่ีสุด ระบบขอมูลเพ่ือสุขภาพยังตองคํานึงถึงประเด็นของความเปนธรรมทางสังคม ในการเขาถึงบริการ
และการใชทรัพยากรอยางเหมาะสมของสังคม เพ่ือใหผูบริหารในระดับตางๆ สามารถกําหนดทิศทางการทํางานให
สอดคลองกัน เพ่ือใหระบบขอมูลสุขภาพมีคุณภาพดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีจะตองมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เปนกรอบและแนวทางการพัฒนาท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกันสําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขอมูลขาวสารสุขภาพ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1.2 เพ่ือใหมีขอมูลขาวสารในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1.3 เพ่ือใหมีขอมูลขาวสารในการควบคุม กํากับ และการประเมินผล การดําเนินงานดานสาธารณสุขทุกระดับ 

รวมท้ังงานนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

2. ขอบเขต  
ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/ บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการ จัดหา รวบรวม 

จัดเก็บ วิเคราะห สังเคราะห เผยแพร ขอมูลขาวสาร เพ่ือใชในการประเมินสถานการณ ในการบริหารยุทธศาสตร
สุขภาพท้ังระบบรวมถึงการใหบริการขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับระบบสุขภาพท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
  1) ขอมูลปจจัยนอก ไดแก ขอมูลการเมือง/นโยบาย (Politic) ขอมูลเศรษฐกิจ (Economic) ขอมูลดานสังคม 
(Social) และขอมูลดานเทคโนโลยี (Technology) 
  2) ขอมูลปจจัยภายใน ไดแก ขอมูลสถานะสุขภาพ ขอมูลทรัพยากรดานสาธารณสุขและขอมูลกิจกรรมดาน
สาธารณสุข  

3. คําจํากัดความ  
 3.1 ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Information) หมายถึง สารสนเทศท่ีเก่ียวกับสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน รวมถึงขอมูลดานทรัพยากรสาธารณสุข และกิจกรรมสาธารณสุข โดยสารสนเทศสุขภาพแบง
ออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจและสังคม 2) ขอมูลดานสถานสุขภาพ 3) ขอมูลดาน
ทรัพยากรสาธารณสุข 4) ขอมูลดานกิจกรรมสาธารณสุข และ5) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
81 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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เรื่อง  
กระบวนงานขอมูลขาวสารสุขภาพ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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3.2 งานขอมูลขาวสารสาธารณสุข หมายถึง กระบวนงานท่ีเก่ียวกับการ จัดหา รวบรวม จัดเก็บวิเคราะห 
สังเคราะห เผยแพร ขอมูลขาวสาร เพ่ือใชในการประเมินสถานการณ ในการบริหารยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพไดแก 
การวิเคราะหสภาพปญหา การจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพและการติดตามประเมินผล 

3.3 คุณภาพขอมูล หมายถึง ขอมูลท่ีมีคุณภาพสูงพอท่ีจะใชในการดําเนินงานตัดสินใจและวางแผนได มิติ
คุณภาพท่ีสําคัญไดแก 1) ความถูกตองของขอมูล (Accuracy) ขอมูลปราศจากขอผิดพลาด คลาดเคลื่อน 2) ความ
สอดคลอง (Consistency) ขอมูลถูกจัดเก็บและนําเสนอในรูปแบบเดียวกันเชื่อมโยงกันได 3) ความครบถวนถูกตอง
(Completeness) ขอมูลไมขาดหายครบท้ังหมดตามท่ีผู ใชตองการ 4) ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา
(Timeliness) ขอมูลเปนปจจุบันทันสมัยเพียงพอตอการใชงาน 5) ความเก่ียวของกัน (Relevancy) ขอมูลนั้นสามารถ
นําไปใชไดกับงานท่ีทําอยู ภายใตขอจํากัดดานเวลา งบประมาณ และเทคโนโลยีของกิจกรรม  

3.4 มาตรฐานคุณภาพขอมูล หมายถึง เอกสารหรือขอกําหนดท่ีจัดทําข้ึนจากความเห็นพองตองกัน หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากองคกร หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล หรือเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป เพ่ือใหเกิดคุณภาพขอมูล 

3.5 ศูนยขอมูล(Data Center) หมายถึง หองหรือพ้ืนท่ีท่ีใชเปนท่ีตั้งของศูนยคอมพิวเตอรท่ีมีระบบเครือขายท่ี
สามารถรับ สงออก และจัดเก็บขอมูลจํานวนมากได มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดานอุปกรณอาจเปน 
Computer Server หรือ Cloud Computing อาจมีระบบจัดการการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data) สามารถ
นําไปวิเคราะห วางแผนบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.6 บริการขอมูล หมายถึง การกระทําหรือดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการใชขอมูลของบุคคลหรือ
องคกรจากใหไดรับความพึงพอใจตามความมุงหมายของบุคคลหรือองคกรท่ีตองการใชขอมูลจากศูนยขอมูลท่ีกําหนด
ข้ึนใหเปนไปตามยุทธศาสตร พันธกิจ รวมถึงการบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนขององคกร 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีหนาท่ีประสานการดําเนินงานและใหขอมูลสนับสนุนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/แผนงานตางๆ ตลอดจนเสนอแนะการแกไขปรับปรุงแผนฯ แกนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะทํางานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ี ตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร หลักเกณฑ 
มาตรการ แผนงานการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารและดานเทคโนโลยีดิจิทัล รายงานผลการปฏิบัติงานดานขอมูล
ขาวสารและดานเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทําขอเสนอเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแผนการใหบริการขอมูลขาวสาร สารสนเทศแกประชาชนผูรับบริการตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวมถึงดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการ 

4.4 ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร มีหนาท่ี รับผิดชอบงานขอมูลขาวสารของกลุมงานตามภารกิจท่ีกลุมงาน
รับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด การรวบรวมขอมูล การกํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และบริการ
ขอมูลสารสนเทศ 

4.5 หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ี ประสานงาน ดําเนินการดานขอมูลขาวสารดานสุขภาพ ในประเด็นท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงหนวยงาน/บริษัท/หางราน ภาคเอกชน 
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ให ข อ เสนอแนะแก ไข /
ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพ

 
 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

5.1.1 งานควบคุมคุณภาพขอมูลสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดมาตรฐานคุณภาพขอมูล 

-จั ด เก็ บ /บั น ทึ ก /แก ไข  ข อ มู ลต าม
แนวทางมาตรฐานการจัดเก็บขอมูล 

ผูรับผิดชอบงาน/หนวยบริการฯ 

คณะทํางาน ตรวจสอบ 

ขอมูลตามมาตรฐาน 

แจงผูรับผิดชอบงาน/ฝาย/
หนวยบริการฯ 
 

-รวบรวมขอมูลเปน Data Center 

ผูรับผิดชอบกลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 
 

บริการขอมูลสุขภาพ (ตามขอ 5.1.2) 
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มีใน Data Center ไมมีใน Data Center 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
5.1.2 งานบริการขอมูลสุขภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สํารวจ/วิเคราะห/ความตองการขอมูล 

-สํ า รวจ /วิ เค ราะห /ค วาม ต อ งก าร 
ใชขอมูล 
 

 

ผูรับผิดชอบกลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

-ออกแบบการจัดเก็บขอมูล 
-ควบคุมคุณภาพขอมูล (ตามขอ 5.1.1) 
-วิเคราะห/รายงาน 
 

ผูรับผิดชอบงานขอมูลขาวสาร 

-ออกแบบประมวลผลรายงาน 

ผูรับผิดชอบกลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

สงมอบ/เผยแพร/ใชประโยชน 

คณะทํางาน ตรวจสอบ 
รายงานขอมูล 
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5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 

 

 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

งานควบคุมคุณภาพขอมูลสุขภาพ 
1.กําหนดมาตรฐานคุณภาพขอมูล 1) คณะทํางานพัฒนาขอมูลขาวสาร

สุขภาพ 
2) กําหนดมาตรฐานคุณภาพขอมูลการ
ตรวจสอบความครบถ วน  ถู กต อง 
ทันเวลา การเขาถึงและการใชประโยชน
ขอมูล 

มุงเนนท่ีคุณภาพขอมูล การวิเคราะหคุณภาพ
ข อ มู ล  แ น ว ท า ง
พัฒนาคุณภาพขอมูล 

ก.ย.-ต.ค. 

2.จัดเก็บ/บันทึกขอมูล หนวยงานในเครือขายจัดเก็บ บันทึกสง
ขอมูลใหงานขอมูลใหจังหวัดรวบรวม 

บั น ทึ กข อมู ล ท่ี เป น
ขอเท็จจริง ถูกตอง 

เอกสารการใหบริการ/
การปฏิบัติงาน 

ท้ังป 

3.ตรวจสอบขอมูลตามมาตรฐาน ตรวจสอบขอมูลตามมาตรฐานถาไม
ถูกตองแจงหนวยงานปรับปรุง แกไข 

ตรวจสอบจากบุคคล/
หนวยงานภายนอก 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบคุณภาพ
ขอมูล 

ปละ 2 
ครั้ง 

4 .ร วบ รวม ข อ มู ล เป น  Data 
Center 

รวมรวมขอมูลเปน Data Center ตาม
มาตรฐานการจัดเก็บขอมูล 

สงขอมูลใหครบถวน 
ถูกตอง 

รายงานการตรวจสอบ
คุณภาพ 

ปละ 2 
ครั้ง 

5.บริการขอมูลสุขภาพ กระบวนงานยอยการบริการข อมู ล
สุขภาพ 

ระเบี ยบ กฎหมายท่ี
เก่ียวของ 

รายงานการใหบริการ
ขอมลู 

ตลอดท้ังป 

งานบริการขอมูลสุขภาพ 
1.สํารวจ/วิเคราะห/ความตองการ
ขอมูล 

1) งานขอมูล สํารวจความตองการขอมูล
จากหนวยงานหรือกลุมงานท่ีใชขอมูล
เพ่ือการกํากับ ติดตาม พัฒนางาน 
2) หนวยงาน/กลุมงานขอรายการขอมูล 

ภาระของบุคลากรใน
การจัดเก็บขอมูลกับ
ประโยชนท่ีไดรับ 

แบบสํารวจและการ
วิ เค ร า ะ ห ค ว า ม
ตองการขอมูล 

ก.ย. 

2.ตรวจสอบรายงานขอมูล ตรวจสอบรายงานขอมูล มีในระบบ
จัดเก็บขอมูลปกติ  หรือจําเปนตอง
จัดเก็บใหม 

ไมใหเกิดความซ้ําซอน
ในการจัดเก็บ 

ร า ย ง ง า น ก า ร
ตรวจสอบ 

ก.ย. 

3.ควบคุมคุณภาพขอมูล 1) ข อมู ลไม มี ในระบบท่ีจัดเก็บเข า
กระบวนงาน 
2) การควบคุมคุณภาพขอมูล ในการ
ออกแบบจัดเก็บ รวบรวม 

ประเมินความเปนไปได
ในการจั ด เก็ บ  และ
คุณภาพ 

รายงานการประเมิน ก.ย. 

4.วิเคราะห/รายงาน ขอมูลท่ีไดจากการจัดเก็บ รวบรวม 
ท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหและออกรายงาน
ตามความตองการ 

ความถูกต องในการ
ออกรายงาน 

รายงานการวิเคราะห ต.ค. 
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5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ : มีขอมูล สารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการวางแผนใหบริการ และการตัดสินใจทางการบริหารท่ี
สงผลตอบสนองยุทธศาสตร ในการท่ีจะเปนไปตามพันธกิจ เปาประสงคและวิสัยทัศนของหนวยงาน 

6.2 ตัวชี้วัด :  
  - ระดับความสําเร็จการจัดการคุณภาพขอมูลสารสนเทศ  
  - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ  
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล :  
  - หนวยบริการสาธารณสุขบันทึกขอมูลและรายงานตามแนวทางท่ีออกแบบไว โดยงานขอมูลสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดดูแลระบบ Data Center และการจัดเก็บขอมูล การรายงาน ตามรายการขอมูลท่ีกําหนด 
  - หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) - 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) - 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี)   
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบรุี. 
ราช กิ จ จ านุ เบ ก ษ า . 2 5 40 . พ ระราช บั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วส ารข อ งราช ก าร  พ .ศ .2 540 . (อ อ น ไล น ) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/A/046/1.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 
ราชกิจจานุ เบกษา. 2562. พระราชบัญญั ติการรักษาความม่ันคงปลอดภั ยไซเบอร  พ.ศ.2562. (ออนไลน ) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0020.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 
ราช กิ จ จ านุ เบ ก ษ า . 2 5 62 . พ ระราช บั ญ ญั ติ คุ ม ค รอ งข อ มู ล ส วน บุ ค ค ล  พ .ศ .2 56 2 . (อ อ น ไล น ) 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

5.ออกแบบประมวลผลรายงาน 1) กรณี ท่ีขอมูลมีในระบบการจัดเก็บ
ปกติตรวจสอบวามีรายงานแลวหรือไม 
ถามีแลววิเคราะหและออกรายงาน  
2) ถ ายั งไม มี ออกแบบประมวลผล
รายงาน และตรวจสอบ ความถูกตอง ถา
ไมถูกตองปรับปรุง แกไข 

รูปแบบ ท่ี เหมาะสม 
เป นไปตามระเบี ยบ 
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ร าย ก า รข อ มู ล ท่ี
บริการ 

ท้ังป 

6.สงมอบ/เผยแพร/ใชประโยชน ขอมูลท่ีวิเคราะห ออกรายงานตามความ
ต องการ  ส งมอบ  หรื อ เผยแพร ใช
ประโยชนขอมูล 

ผูใชเขาถึงงาย รูปแบบการใหบริการ ท้ังป 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
86 



 

การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
000    ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

เรื่อง: กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบ : คณะกรรมการเครือขาย
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

คร้ังที่แกไข (Revision):  000 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 87 จาก 143 
หมายเลขเอกสาร:  SOP-PPHO-10-000 

ผูจัดทํา :  
 
คณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) 

ผูตรวจสอบ :  
 

(นายชัยพร  สุชาติสุนทร) 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน 

 

ผูอนุมัติ : 
 

(นายณรงค  สายวงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date):   



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 88 จาก 143 

 

บริบท 
หนวยงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จําเปนตองมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 

ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการตั้งแตการวางแผน การวิเคราะหและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเตรียม 
การรวบรวมขอมูลเพ่ือประมวลผล การพัฒนา บํารุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑคอมพิวเตอร การพัฒนาเครือขายให
มีการเชื่อมโยงระบบท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน อํานวยความสะดวกในการใหบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การพัฒนาความรู ทักษะ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1.2 เพ่ือกําหนดมาตรฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสุขภาพท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในหนวยงานสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 
1.3 เพ่ือใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือใชในการพัฒนางานสาธารณสุขท้ังดานบริหาร

จัดการบริการและวิชาการ 

2. ขอบเขต  
ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/ บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับระบบงานท่ีถูก

ออกแบบข้ึนมาเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล การจัดทําสารสนเทศ และการสนับสนุนสารสนเทศ ใหแกผูบริหารหรือกลุมงาน 
งานตาง ๆ ภายในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ การใหบริการขอมูลขาวสารแกบุคคลภายนอก 

3. คําจํากัดความ  
 3.1 ระบบ (System) หมายถึง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยระบบฐานขอมูลระบบอินเตอรเน็ต 

และระบบอินทราเน็ต 
  3.2 ฐานขอมูล (Database) หมายถึง โครงสรางของการจัดเก็บขอมูลท่ีมีความสัมพันธเก่ียวของกันไวในท่ี
เดียวกัน เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาประมวลเพ่ือชวยในการตัดสินใจ และสามารถใชขอมูลรวมกันได 
  3.3 ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง การรวมตัวกันของฐานขอมูลตั้งแต 2 ฐานขอมูลข้ึนไปท่ี
มีความสัมพันธกัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการลดความซํ้าซอนของขอมูลและทําใหการบํารุงรักษาตัวโปรแกรมงาย
มากข้ึน โดยผานระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 
  3.4 สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งท่ีไดจากการนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวมาประมวลผลเพ่ือนํามาใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค 
  3.5 ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบท่ีมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการรวบรวม 
จัดเก็บ หรือจัดการกับขอมูลขาวสารเพ่ือใหขอมูลนั้นกลายเปนสารสนเทศท่ีดีสามารถนําไปใชในการประกอบการ
ตัดสินใจไดในเวลาอันรวดเร็ว และถูกตอง ซ่ึงประกอบดวยฮารดแวร, ซอฟแวร, ผูใช (user), ขอมูล (data) และ
ข้ันตอน กระบวนการ (procedure) 
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 3.6 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีใชจัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เปนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของตั้งแตการรวบรวมการจัดเก็บขอมูล การ
ประมวลผล การพิมพ การสรางงาน การสื่อสาร ฯลฯ ซ่ึงรวมไปถึงการใหบริการ การใชและการดูแลขอมูล  

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  
 4.1 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด มีหนาท่ีเปนผูบริหารสูงสุดในองคกรระดับจังหวัดใชอํานาจในการตัดสินใจ

และมีบทบาทเปนผูนําองคกร 
4.2 คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล มีหนาท่ีประสานการดําเนินงานและใหขอมูลสนับสนุนการจัดทํา

แผนยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติการ/แผนงานตางๆ ตลอดจนเสนอแนะการแกไขปรับปรุงแผนฯ แกนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด 

4.3 คณะทํางานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ี  
4.3.1 ปฏิบัติหนาท่ีตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร หลักเกณฑ มาตรการ แผนงานการดําเนินงานดาน

ขอมูลขาวสารและดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
4.3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานดานขอมูลขาวสารและดานเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดทําขอเสนอเพ่ือการ

ปรับปรุงพัฒนาขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีดิจิทัลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4.3.3 วางแผนการใหบริการขอมูลขาวสาร สารสนเทศแกประชาชนผูรับบริการตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 รวมถึงดําเนินการและติดตามผลการดําเนินการ 
4.4 ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีพัฒนา ดูแลบํารุงรักษา โปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร 

อุปกรณตอพวง เครือขายสารสนเทศ ดูแลสนับสนุนและจัดการระบบขอมูล สารสนเทศ 
4.5 หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีหนาท่ี ประสานงาน ดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในประเด็นท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงหนวยงาน/บริษัท/หางราน ภาคเอกชน 
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อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

5.1.1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับผิดชอบงานสารสนเทศ  
สํารวจความตองการ 

-เสนอขออนุมัติดําเนินการ/แนวทาง 

 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

นพ.สสจ พิจารณาอนุมัติ

ดําเนินการ/แนวทาง 

-วิเคราะหระบบ 
-ออกแบบระบบ 
-ดําเนินการพัฒนา/ทดสอบระบบ 

คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีฯ 

-ใชงานระบบ 
 
 
 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

 

-จัดจาง Out Source (เกินศักยภาพ) 
-ติดต้ังระบบ/นําไปใช 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สิ้นสุด 

-ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา 
 
 
 
 

คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีฯ 
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ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุงโครงการฯ 
 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
 5.1.2 การฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 
พิจารณาความตองการฝกอบรม 

 

จัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการ 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

นพ.สสจ พิจารณาอนุมัติ 
โครงการ 

-แจงกําหนดการอบรม 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-ตอบรับการอบรม 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

-เตรียมการ/จัดทําเอกสาร/คูมือ  
-ดําเนินการฝกอบรม 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ประเมินผล/รายงานผล 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
91 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 92 จาก 143 

 

แกไข

 

 

แกไขไมได 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุงแผนฯ 
 

ไมอนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
5.1.3 การบํารุงระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
จัดทําแผนบํารุงรักษา 

 

-เสนอขออนุมัติแผนบํารุงรักษา 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

-เสนอขออนุมัติแนวทางแผนบํารุงรักษา 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สิ้นสุด 

นพ.สสจ พิจารณาอนุมัติ 
แผนบํารุงรักษา 

-ดําเนินการตามแผนบํารุงรักษา 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

ดําเนิน 
การแกไข 

นพ.สสจ พิจารณาอนุมัติ
แนวทาง 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

-สงบริษัทบํารุงรักษา 

กลุมงานบริหารทั่วไป  

 

-บํารุงรักษาตามแผน 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

-รับมอบงาน/สงกลับ/จําหนาย 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 93 จาก 143 

 

แกไข

 

 

แกไขไมได 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
5.1.4 การซอมระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ.แจงซอม 

-รับแจงซอม 
-ทําแผนนัดหมายซอม 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

-เสนอขออนุมัติแนวทางแผนบํารุงรักษา 
 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

ดําเนิน 
การแกไข 

สิ้นสุด 

นพ.สสจ พิจารณาอนุมัติ
แนวทาง 

-สงบริษัทบํารุงรักษา 

กลุมงานบริหารทั่วไป  

- ลงซอมตามแผน 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

-รับมอบงาน/สงกลับ/จําหนาย 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 94 จาก 143 

 

ใหขอเสนอแนะแกไข/
ปรับปรุงแผนฯ 
 

ไมอนุมัติ 

อนุมัติ 

5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) (ตอ) 
5.1.5 การจัดหาครภุัณฑคอมพิวเตอร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ   1) Flow 5.1.5 เปนการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
               2) การพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติ รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอรภาครัฐ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข  
                   วาดวยการบริหารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 (หรือประกาศลาสุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 

-สํารวจ/วิเคราะหความตองการ 
-จัดทําแผนการจัดหา 
-รายงานการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-จัดทําแผนคําของบฯ 
-เสนอขออนุมัติแผนคําของบฯ 

ผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

รับสงมอบครภุัณฑ 

 

นพ.สสจ พิจารณาอนุมัติ 
แผนคําของบฯ 

-ดําเนินการจัดซ้ือ/ติดตามผล 
-สงพัสดุ/หนวยจัดซ้ือ 
-ดําเนินการจัดซ้ือ/ติดตามผล 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 

แจงกลับคณะทํางาน/
ผูรับผิดชอบ 
 

กลุมงาน/ฝายภายใน สสจ. 
สํารวจ/วิเคราะหความตองการ 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 95 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

 

 
 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    
1.สํารวจความตองการ  ใหมีการสํารวจความตองการการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห รื อ
สนับสนุนแกไขปญหา 

-หนังสือแจง 
-แบบสํารวจ 

ต.ค. 

2.เสนอขออนุมัติดําเนินการ/
แนวทาง 

วิเคราะหความเปนไปไดและแนวทาง
ดํ า เนิ นการ อาจดํ า เนิ นการในรูป
คณะทํางาน 

ป ระ โยชน ขอ งท าง
ราชการ 

บันทึกเสนอ ต.ค.-ธ.ค. 

3.วิเคราะหระบบ  
 

วิเคราะหระบบท่ีเหมาะสมท่ีจะพัฒนา
เพ่ือให เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เชน 
ระบบเปดหรือระบบปด Web App 
หรือ Mobile App 

ความมั่นคง ปลอดภัย 
ต า ม ร ะ เบี ย บ ห รื อ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

-เอกสารวิเคราะห
ระบบ 

ต.ค.-ธ.ค. 

4.ออกแบบระบบ  
 

ออกแบบโครงสรางขอมูล ชุดคําสั่ ง 
หนาจอการใชงาน เปนตน ควรคํานึงถึง
ความถูกตอง เวลาทํางาน จํานวนพ้ืนท่ี
ใช งาน  ค วาม เรี ยบ ง ายและความ
เหมาะสม 

ความมั่นคง ปลอดภัย 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย ไดรับความ
นิยม 

-เอกสารออกแบบ
ระบบ 

พ.ย.-มี.ค. 

5.ดําเนินการพัฒนา/ทดสอบ
ระบบ  

เขียนชุดคําสั่ง และทดสอบระบบ Comment code 
หรือเอกสารอธิบาย
ชุดคําสั่ง 

-เอกสารผลการ
ทดสอบระบบ 

ตามความ
เหมาะสม 

6.จัดจาง Out Source  
 

เกินศักยภาพหรือเพ่ือความรวดเร็วเกิด
ประโยชนแกราชการ พิจารณาจาง 
Out Source 

ร ะ เ บี ย บ ป ฏิ บั ติ ท่ี
เ ก่ี ย วข อ ง ระ เบี ยบ
พัสดุ 

-สัญญา ขอตกลง ตามความ
เหมาะสม 

7.ติดตั้งระบบ/นําไปใช  
 

ติดตั้งระบบตามคูมือการติดตั้ง กรณีท่ีมี
ความซับซอนอาจมีการอบรมวิธีการ
ติดตั้งระบบ 

ทักษะของผูปฏิบัต ิ -คูมือการติดตั้ง ตามความ
เหมาะสม 

8.ประเมินผล ปรับปรุง พัฒนา  
 

ใหมีการประเมินผลเปนระยะ เพ่ือนํา
ปญหา ขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง
แกไข 

ครอบคลุมผูใชงานทุก
ระดับ 

-เอกสารการ
ประเมิน 
-เอกสารควบคมุการ
ปรับปรุงพัฒนา 

6 เดือน
หรือ 1 ป 

9.ใชงานระบบ  
 

การอบรมผูใชงานระบบเพ่ือใหสามารถ
ใชงานตามระบบท่ีออกแบบ 

ทักษะของผูใชงาน -คูมือการใชงาน  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 96 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

 
 
 

 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

การฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 .พิ จ า รณ า ค ว า ม ต อ งก า ร
ฝกอบรม  

ประเมินสมรรถนะ หรือสํารวจความ
ตองการ ประกอบการพิจารณาเน้ือหา
หลักสูตรอบรม 

สมรรถนะ ท่ี จํ า เป น
สําหรับบุคลากรแตละ
ระดับ 

เอกสารประเมิน
สมรรถนะ 

ปลายป 
งปม. 

2.เสนอขออนุมัติโครงการ  
 

จัดทําโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
งบประมาณ 

ประโยชนของราชการ
และประสิทธิภาพ 

เอกสารโครงการ ต.ค.-ธ.ค. 

3.แจงกําหนดการอบรม  
 

ประชาสัมพันธ แจงกําหนดการอบรม 
เน้ือหาหลักสูตรอบรม/วิทยากร 

ชวงเวลาท่ีเหมาะสม หนังสือแจงหรือ
เอกสาร ปชส. 

ตามความ
เหมาะสม 

4.ตอบรับการอบรม จั ด ทํ า แ บ บ ต อ บ รั บ ห รื อ ร ะ บ บ
ลงทะเบียน 

ชองทางลงทะเบียนท่ี
สะดวก 

แบบตอบรับ ตามความ
เหมาะสม 

5.เตรียมการ/จัดทําเอกสาร/
คูมือ  

เตรียมเอกสารและคูมือประกอบการ
อบรม  

ครอบคลุมเน้ือหา ไฟลหรือเอกสาร
ประกอบการอบรม 

ตามความ
เหมาะสม 

6.ดําเนินการฝกอบรม  
 

ดําเนินการฝกอบรม หรือฝกปฏิบัติ 
ตามแนวทางหลักสูตร 

ก า ร ถ า ย ท อ ด ข อ ง
วิทยากร 

ภาพกิจกรรม ตามความ
เหมาะสม 

7.ประเมินผล/รายงานผล  
 

ประเมินผลกอนและหลังการอบรม 
สรุปและรายงานผลการอบรม 

ความเท่ียงตรงในการ
วัดผล 

รายงานผล หลังการ
อบรม7วัน 

การบํารุงระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย    
1.จัดทําแผนบํารุงรักษา  
 

สํารวจและประเมินระบบคอมพิวเตอร
และเครือขาย จัดทําแผนบํารุงรักษา 

แ น ว ท า ง ก า ร
บํารุงรักษา 

แผนบํารุงรักษา ต.ค. 

2.เสนอขออนุมัติแผน 
 

เสนอขออนุมัติแผนงาน งบประมาณ
ดําเนินการ 

ประ โยชน ของส วน
ราชการ 

บันทึกขออนุมัติแผน ต.ค. 

3.ดําเนินการตามแผนฯ  
 

ซอมบํารุงรักษาตามแผน ตามรอบการ
บํารุงรักษา เชน ทุก 6 เดือนหรือ 1 ป 

แ น ว ท า ง ก า ร
บํารุงรักษา 

สรุปผลการ
ดําเนินการ 

ตาม
ชวงเวลา 

4.ดําเนินการแกไข  
 

ระบบฯท่ี ชํารุด  วิเคราะห แนวทาง
ดําเนินการแกไข  

ประ โยชน ของส วน
ราชการ 

รายงานระบบท่ี
ชํารุด 

ตาม
ชวงเวลา 

5.เสนอขออนุมัติแนวทาง  
 

บันทึกรายงานเสนอขออนุมัติแนวทาง
ในการดําเนินการแกไข 

ประ โยชน ของส วน
ราชการ 

บันทึกเสนอแนว
ทางแกไข 

ตาม
ชวงเวลา 

6.สงบริษัท  
 

กรณี เกินศักยภาพฯ ส งหน วยงาน
ภายนอกหรือบรษัิทเอกชนดําเนินการ 

ระเบียบพัสดุฯ ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ตาม
ชวงเวลา 

7.รับมอบงาน/จําหนาย  
 

ตรวจรอบมอบงานซอมหรือแก ไข 
จําหนายหรือสงมอบงานใหผูใชงาน 

ระเบียบพัสดุฯ รายงานการตรวจรับ 
บันทึกสงมอบ 

ตาม
ชวงเวลา 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 97 จาก 143 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
ส่ิงท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 

การซอมระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย 
1.แจงซอม  
 

ผูใชงานแจงซอมครุภณัฑคอมพิวเตอร
หรือเครือขายตามชองทางท่ีหนวยงาน
กําหนด เชน แบบฟอรม หรือ Online 

ประกาศชองทางแจง
ซอมใหทราบโดยท่ัว
กัน 

-ฟอรมแจงซอมหรือ 
-ระบบแจงซอม 

ตาม
ประกาศ 

SLA 
2.รับแจงซอม  
 

บันทึกวัน เวลา ท่ีรับแจงซอม มอบ
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

บันทึกวัน เวลา บันทึกรับแจงซอม ของ
หนวยงาน 

3.ทําแผนนัดหมายซอม  
 

นัดหมายการออกตรวจสอบประเมิน
การซอม 

ประกาศ SLA  
ใหผูใชงานทราบ 

แผนการนัดหมาย
ซอม 

ต.ค.-ก.ย. 

4.ดําเนินการแกไข  
 

มีศักยภาพดาํเนินการเองไดซอม แกไข  
บันทึกการซอม ประเมิน SLA 

ประเมินและปรับ SLA 
ใหเหมาะสม 

บันทึกผลการซอม ต.ค.-ก.ย. 

5.เสนอขออนุมัติแนวทาง  
 

เกินศักยภาพ ประเมินแนวทางแกไข
เสนอผูบริหาร สงซอม หรือจําหนาย 

ความคุมคา คุมทุน 
ประโยชนทางราชการ 

บันทึกขอเสนอ ต.ค.-ก.ย. 

6.สงบริษัท  
 

สงหนวยงานภายนอกหรือบริษัทตาม
ระเบียบทางพัสด ุ

ระเบียบพัสดฯุ ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง ต.ค.-ก.ย. 

7.รับมอบงาน/จําหนาย  
 

ตรวจรับงานซอม และสงมอบครภุณัฑ
คืนผูใชงาน 

ระเบียบพัสดฯุ หนังสือสงมอบงาน ต.ค.-ก.ย. 

การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร    
1.สํารวจ/วิเคราะหความตองการ 
 

หนวยงานในสังกัดหรือกลุมงานใน 
สสจ. สํารวจและวิเคราะหความ
ตองการ 

มาตรฐานสัดสวน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร 

เอกสารสํารวจ  
การวิเคราะห GAP 

ก.ย. 

2.จัดทําแผนการจัดหา 
 

จัดทําแผนการจัดหาครุภณัฑ
คอมพิวเตอร  แหลงงบประมาณ 

แผนการจดัหาใหม/ 
ทดแทน 

เอกสารแผน ต.ค. 

3.รายงานการจดัหาครภุณัฑ
คอมพิวเตอร 
 

จัดทํารายงานการจัดหาครภุัณฑ
คอมพิวเตอร รวบรวมพิจารณารายงาน
การจัดหาฯ เสนอคณะกรรมการฯ 
พิจารณาและ เสนอผูมีอํานาจลงนาม 

ระเบียบ กสธ.วาดวย
การบริหารและจัดหา
ระบบคอมพิวเตอรฯ 
พ.ศ.2559 

รายงานการจดัหา
ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

พ.ย.-ธ.ค. 

4.จัดทําแผนคําของบฯ 
 

จัดทําแผนคําของบประมาณ ตาม
แนวทางของแหลงงบประมาณ 

เกณฑราคากลาง
ครุภณัฑคอมพิวเตอร 

แผนคําขอ
งบประมาณ 

ชวงเวลาท่ี
กําหนด 

5.เสนอขออนุมัติแผนคําของบฯ  
 

เสนอคํ าของบประมาณ ตามแหล ง 
งบประมาณ เพ่ืออนุมัติงบประมาณ 

บรพ.รายจาย
งบประมาณ เสนอ
ลวงหนา 2 ป 

บันทึกขออนุมัต ิ
รายการท่ีไดรับ
อนุมต ิ

ชวงเวลาท่ี
กําหนด 

6.ดําเนินการจัดซื้อ/ติดตามผล 
 

ประสานพัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ตามระเบียบพัสดุ 

ระเบียบพัสดุฯ รายงานการจดัซื้อ
จัดจาง 

ชวงเวลาท่ี
กําหนด 

7.รับสงมอบครุภัณฑ  
 

ตรวจรับพัสดุและสงมอบใหผูใชงาน ระเบียบพัสดุฯ บันทึกการสงมอบ ชวงเวลาท่ี
กําหนด 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: SOP-PPHO-10-000 

เรื่อง  
กระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แกไขคร้ังท่ี:  000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:  
หนา: 98 จาก 143 

 

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
 6.1 ผลลัพธ :  
 - มีขอมูล สารสนเทศ ท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการวางแผนใหบริการ และการตัดสินใจทางการบริหารท่ีสงผล
ตอบสนองยุทธศาสตร ในการท่ีจะเปนไปตามพันธกิจ เปาประสงคและวิสัยทัศนของหนวยงาน 
 6.2 ตัวชี้วัด :  
  - ระดับความสําเร็จการจัดการคุณภาพขอมูลสารสนเทศ   
  - รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการขอมูลสารสนเทศ  

6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล :  
  - หนวยบริการสาธารณสุขบันทึกขอมูลและรายงานตามแนวทางท่ีออกแบบไว โดยงานขอมูลสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดดูแลระบบ Data Center และการจัดเก็บขอมูล การรายงาน ตามรายการขอมูลท่ีกําหนด 
  - หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปละ 2 ครั้ง 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM)  

- FM-PPHO-10.1-000 : แบบฟอรมการขอใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) -  

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี)   
กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุมงานพัฒนา

ยุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี. 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2561. ยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ.2560-2569. พิมพครั้งท่ี 2. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 

สมาคมเวชสารสนเทศไทย. 2559. กรอบการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HITQIF).  (ออนไลน) 
https://tmi.or.th/wp-content/uploads/2018/01/HospitalIT_QualityImproveFramework_V1.20.pdf,   
1 กรกฎาคม 2562. 

ราชกิจจานุ เบกษา. 2560. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (ออนไลน ) 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 

ราชกิจจานุเบกษา. 2560. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560. 
(ออนไลน) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/210/1.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2560. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงสาธารณสุข พ .ศ.2560. (ออนไลน ) 
https://ict.moph.go.th/upload_file/files/92f649767305f0cd98c8e6b86343183a.PDF, 1 กรกฎาคม 2562. 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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(สําเนา) 
คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ท่ี  ๕๓๑ / ๒๕๖๑ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข  

_____________ 

ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๒๗๐ / ๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข ซ่ึงครบกําหนดการดํารงตําแหนง เม่ือวันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
และปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหลายจังหวัด นั้น   

เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
และการประสานงานความรวมมือในแตละเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด รวมทั้งการสงเสริมสนับสนุน พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายนัก
ยุทธศาสตรสาธารณสุขชุดใหม ดังนี้ 

๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๒ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีไดรับมอบหมาย      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๓ นายศุภกิจ  ศิริลักษณ      ท่ีปรึกษา 
  หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑.๔ นายพงศธร  พอกเพ่ิมดี      ท่ีปรึกษา 
  ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑.๕ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๖ รองผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ีไดรับมอบหมาย      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๗ ท่ีปรึกษากองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ีไดรับมอบหมาย      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๘ นางพรรณทิพา  มีธรรม      ท่ีปรึกษา 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
 ๑.๙ นางสาวอุไรวรรณ  ตันฑอาริยะ     ท่ีปรึกษา 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 
 ๑.๑๐ นางสาวมาลีวัลย  ศรีวิลัย      ท่ีปรึกษา 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
 ๑.๑๑ นายสม  นาสอาน      ท่ีปรึกษา 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
 ๑.๑๒ นายอนันต  อัครสุวรรณกุล      ประธาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 ๑.๑๓ นางพัชรี  อรุณราษฎร  รองประธาน (ดานบริหาร) 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร  
 

1.1๔ นางสาว... 
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 ๑.๑๔ นางสาวอารีย  อองสวาง รองประธาน (ดานวางแผนและประเมินผล) 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 ๑.๑๕ นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์ รองประธาน (ดานวิจัยและพัฒนา) 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๑๖ นายไกรวุฒิ  แกวซาลุน รองประธาน (ดานขอมูลสารสนเทศ) 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
 ๑.๑๗ นางศิริลักษณ  โกวิทยานนท      รองประธาน (ดานวิชาการ) 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
 ๑.๑๘ นางรชันี คอมแพงจันทร   รองประธาน (ดานการจัดการระดับเขต) 
  หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ  
  เขตสุขภาพท่ี ๘ 
 ๑.๑๙ ผูแทนกองบริหารการสาธารณสุข    กรรมการ 
 ๑.๒๐ ผูแทนกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ   กรรมการ 
 ๑.๒๑ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๑   กรรมการ 
 ๑.๒๒ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๒   กรรมการ 
 ๑.๒๓ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๓   กรรมการ 
 ๑.๒๔ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๔   กรรมการ 
 ๑.๒๕ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๕   กรรมการ 
 ๑.๒๖ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๖   กรรมการ 
 ๑.๒๗ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๗   กรรมการ 
 ๑.๒๘ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๙   กรรมการ 
 ๑.๒๙ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๑๑   กรรมการ 
 ๑.๓๐ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๑๒   กรรมการ 
 ๑.๓๑ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี ๑๓   กรรมการ 
 ๑.๓๒ นางดารา  เรือนเปง    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน 
 ๑.๓๓ นางบุษยา  จันทรสุกรี    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ   
 ๑.๓๔ นางดวงพร  พูลสวัสดิ์กิติกูล    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
 ๑.๓๕ นางสาวหทัยรัตน  สุนทรสุข    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร  
 ๑.๓๖ นางวิไลพรรณ  ศรีตระกูล    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 
 ๑.๓๗ นายสุพจน  แกวจรัสฉายแสง    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
 ๑.๓๘ นายฉัตรชัย  สมานมิตร    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 

๑.๓๙ นาง... 

 
100 

http://www.r8way.com/r8way/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=8


- ๓ - 
 ๑.๓๙ นางสาวลาวัณย  มอญใต    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 
 ๑.๔๐ นายรัก  ธนะไพบูลย    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี
 ๑.๔๑ นางยุพเยาว  วิศพรรณ     กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 ๑.๔๒ นายบุญเลิศ  พิมศักดิ์    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
 ๑.๔๓ นายสงัด  เชื้อลิ้นฟา    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 ๑.๔๔ นางฐาปนิต  อมรชินธนา    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร 
 ๑.๔๕ นายทองเสรฐิ  ใจตรง    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
 ๑.๔๖ นายบรรจบ  แสนสุข    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 ๑.๔๗ นางบุญญาภา  เครือวรรณ    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
 ๑.๔๘ นางเธียรรัตน  มาลยาภรณ    กรรมการ 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๑.๔๙ หัวหนากลุมภารกิจอํานวยการ    กรรมการ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๐ หัวหนากลุมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร   กรรมการ 
  และการสรางความสามัคคีปรองดอง 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๑ หัวหนากลุมพัฒนานโยบายดานสุขภาพ    กรรมการ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๒ หัวหนากลุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานดานสาธารณสุข   กรรมการ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๓ หัวหนากลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ    กรรมการ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๔ หัวหนากลุมแผนงบประมาณดานสาธารณสุข   กรรมการ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๕ หัวหนากลุมวิชาการ    กรรมการ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
 ๑.๕๖ หัวหนากลุมติดตามและประเมินผลนโยบาย   กรรมการ 
  และยุทธศาสตรดานสุขภาพ 
  กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

๑.๕๗ นาย… 
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  1.๕๗ นายเกษมศานต  ชัยศิลป       กรรมการ 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  1.๕๘ นางศศิภา  จันทรา    กรรมการและเลขานุการ 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  1.๕๙ นางสุชารัตน  ดวงแกว   กรรมการและเลขานุการรวม 
   หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรและสารสนเทศ  
   เขตสุขภาพท่ี ๑๐ 
  ๑.๖๐ นางระนอง  เกตุดาว   กรรมการและเลขานุการรวม 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
  ๑.๖๑ นางสาวมณีพรรณ  เรวงค  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  ๑.๖๒ นางสาวศุภานัน  จันทรตรี  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

๒. อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 ๒.๑ ศึกษาวิจัย และจัดการความรูเพ่ือจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบสุขภาพ  
 ๒.๒ ดําเนินการเพ่ือใหมีการนํานโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี 
 ๒.๓ กําหนดแผนนโยบายพัฒนานําเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ในการสรางประสิทธิภาพ 

ขอมูลดานสุขภาพเชิงรุก ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ (ดานสาธารณสุข) 
 ๒.๔ ประสานและสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการในระดับ

พ้ืนท่ีในการจัดการทําแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข 

 ๒.๕ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักยุทธศาสตรสาธารณสุข 
 ๒.๖ สงเสริมและประสานความรวมมือในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและการพัฒนาวิชาการ

ดานยุทธศาสตรสาธารณสุข 
 ๒.๗ จัดหาทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข 
 ๒.๘ แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปน 
 ๒.๙ หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๓. ใหคณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข มีระยะเวลาการดํารงตําแหนง ๒ ป  

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ วันท่ี   ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑                      
 

 
 
 
 
 
 
 

สําเนาถูกตอง 
 

(นางศศิภา  จันทรา) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
ศศิภา/คัด 

(ลงชื่อ)       โอภาส  การยกวินพงศ 
(นายโอภาส  การยกวินพงศ) 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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(สําเนา) 
คําสั่งคณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข 

 ท่ี  ๒๑๘ / ๒๕๖๒  
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

(Standard Operating Procedure: SOP) โดยการมีสวนรวมของเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข  
_____________ 

ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี ๕๓๑ / ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข โดยมีอํานาจหนาท่ีในการประสานความรวมมือการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขสูการปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานตามความจําเปนเพ่ือชวยปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นั้น 

คณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุข ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคูมือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีแนวทางข้ันตอนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ถูกตอง สอดคลองเปนมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด จึงแตงตั้งคณะทํางานการ
จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) โดยการมีสวนรวมของเครือขาย นัก
ยุทธศาสตรสาธารณสุข ซ่ึงมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

๑. องคประกอบ 
 ๑.๑ นายพงศธร  พอกเพ่ิมดี      ท่ีปรึกษา 
  ผูชวยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑.๒ ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๓ รองผูอํานวยกองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ีไดรับมอบหมาย          ท่ีปรึกษา      
 ๑.๔ ท่ีปรึกษากองยุทธศาสตรและแผนงาน ท่ีไดรับมอบหมาย      ท่ีปรึกษา 
 ๑.๕ นายอนันต  อัครสุวรรณกุล                                               ท่ีปรึกษา 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 ๑.๖ นางพัชรี  อรุณราษฎร         ประธานคณะทํางาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
 ๑.๗ นางสาวอารีย  อองสวาง                                      คณะทํางาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
 ๑.๘ นายสันติ  ทวยมีฤทธิ์      คณะทํางาน 
                                 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.๙ นายไกรวุฒิ  แกวซาลุน                 คณะทํางาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม 
 ๑.๑๐ นางศิริลักษณ  โกวิทยานนท                คณะทํางาน 
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก   
 ๑.๑๑ นางรชันี  คอมแพงจันทร                                   คณะทํางาน 
  สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๘ 
 ๑.๑๒ นางสาวลินดา  เหลารัตนใส       คณะทํางาน 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

/๑.๑๓ วาท่ี……. 
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 ๑.๑๓ วาท่ีรอยเอกสายชล  สูสุข       คณะทํางาน 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  ๑.๑๔ นางวิไลลักษณ  เรืองรัตนตรัย    คณะทํางาน 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  ๑.๑๕ นายเกษมศานต  ชัยศิลป    คณะทํางาน 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน    
  ๑.๑๖ นายรัก  ธนะไพบูลย      คณะทํางาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
  ๑.๑๗ นายเฉลิม  เกตุพงษพันธุ    คณะทํางาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง    
  ๑.๑๘ นายภูวดล  พลศรีประดิษฐ    คณะทํางาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
  ๑.๑๙ นางสาวนิตยา  นิลรัตน    คณะทํางาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 
  ๑.๒๐ นายอเนก  จินดาขัด     คณะทํางาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร 
  ๑.๒๑ นางศิริวรรณ  ภูสามสาย    คณะทํางาน 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
  ๑.๒๒ นางสาวพิมพสิลภัส  โสตะวงศ      คณะทํางาน 
   สํานักงานเขตสุขภาพท่ี ๘ 
  ๑.๒๓ นางศศิภา  จันทรา คณะทํางานและเลขานุการ 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  ๑.๒๔ นายธงชัย  กาสา                                       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
   กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

๒. อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 ๒.๑ กําหนดแนวทางการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานสําคัญตามบทบาท

ภารกิจหลัก กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
 ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานสําคัญตามบทบาท

ภารกิจหลัก ตลอดจนใหคําปรึกษาแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๒.๓ ตรวจสอบ พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ แกไขปรับปรุงคูมือมาตรฐาน   การ

ปฏิบัติงานกระบวนงานสําคัญตามบทบาทภารกิจหลัก  
 ๒.๔ รายงานผลการพัฒนาจัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เสนอตอ

คณะกรรมการเครือขายนักยุทธศาสตรสาธารณสุขตามรอบเวลาท่ีกําหนด  
 ๒.๕ หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  สั่ง  ณ วันท่ี   ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                      
 

 

สําเนาถูกตอง 
 

(นางศศิภา  จันทรา) 
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ศศิภา/คัด 

(ลงชื่อ)       อนันต  อัครสุวรรณกุล 
(นายอนันต  อัครสุวรรณกุล) 

ประธานคณะกรรมการเครือขาย 
นักยุทธศาสตรสาธารณสุข 
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รายช่ือแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ                 

การจดัทํามาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating 

Procedure: SOP) กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1) มาตรฐานการปฏิบติังานการจดัทําแผนปฏิบติัราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของสํานกังาน

สาธารณสุขจงัหวดั 

1 นายฉัตรชยั สมานมิตร สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบุรี 

2 นางวิไลลกัษณ ์เรืองรัตนตรัย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

3 นางสาวเพ็ชรนอ้ย ศรีผุดผอ่ง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี           

4 นางพชัรินทร์ มณีพงศ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุพรรณบุรี           

5 นางบุญญาภา เครือวรรณ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัชุมพร                 

6 นายปิยะนนท ์ศรัทธาเมือง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี 

7 นางกรุณา ทศพล กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

8 นางพรทิพย ์ดาํรงปัทมา กรมสุขภาพจิต 

9 นางสิริการย ์ธนชยับุบผารมย ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

10 นางสาวศศิยภทัร ไชยยาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

11 นายหยดัซารี เลา๊ะเหละ๊ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

2) มาตรฐานการปฏิบติังานการจดัทําแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั และแผนพฒันาภาค 

1 นางระนอง เกตุดาว สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 

2 นางพรรณี วฒันอุไร สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 5 

3 นายคาํรน ศรีวงคษ์า สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4 นายสมใจ หนูฤทธ์ิ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลุง 

5 นางศิริพร เจริญพิบูลย ์  สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดักาญจนบุรี 

6 นางนิศาชล ศรีหร่ิง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี 

7 นายสุภทัร กตญั�ูทิตา สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 

8 นายเฉลิม เกตุพงษ์พนัธุ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัตรัง 

9 นายศรุตยา สุทธิรักษ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

10 นางสาวนิลุบล คุณวฒัน์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

11 นางสาวลลิดา เจริญวรรณย่ิง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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รายช่ือแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ                 

การจดัทํามาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating 

Procedure: SOP) กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

3) มาตรฐานการปฏิบติังานการจดัทําแผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ ของสํานกังาน 

สาธารณสุขจงัหวดั 

1 นางเธียรรัตน์ มาลยาภรณ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครศรีธรรมราช 

2 นางสาวพรระวี ศรีสนธ์ิ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 11 

3 นายอน่ึง ทรัพยเ์อ่ียม สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัระนอง 

4 นางสิริลกัษณ ์เกิดลาภ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพงังา 

5 นายจาํลอง อยูส่อน สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัตราด 

6 นางชุลีพร จนัทา สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 

7 นางบุณยวีร์ ทางามพรทวีวฒัน ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัศรีสะเกษ 

8 วา่ท่ีรอ้ยตรี สมพร สมทอง กรมอนามยั 

4) มาตรฐานการปฏิบติังานการประเมินผลการปฏิบติังานประจําปี 

1 นายกิตติ ประจนัตเสน สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเลย 

2 นายภูวดล พลศรีประดิษฐ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครราชสีมา 

3 นางสาววนัเพ็ญ ชา้งเช้ือ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอา่งทอง 

4 นายชาตรี นันทพานิช สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา           

5 นางปิยธิดา บรรณวฒัน ์ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 3 

6 นางสาวกนกพร พูลวงค ์ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 3 

7 นางสาวองัคณา จรรยากุลวงศ ์ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 4 

8 นางสาวณภาภชั เตชณฐัณฐภณ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 4 

9 นายสุวรรณ เต็มวิริยะกุล สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 4 

10 นางสุชารัตน์ ญาวงค ์ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 10 

5) มาตรฐานการปฏิบติังานระบบกํากบัติดตาม เพ่ือการบริหารยุทธศาสตร ์

1 นายบุญเลิศ พิมศกัด์ิ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

2 นางจาํรัส วงคป์ระเสริฐ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 

3 นางอญัชณา แจม่แสงทอง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัจนัทบุรี 

4 นางวิจิตรา นวลรัตน์สกุล สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัชลบุรี 

5 นายทนงค ์ดวงมุกพะเนาว ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัปราจีนบุรี 

6 นางสาวสรินยา จนัทรเสนา สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 6 

7 นางสาวสุภทัรา ฝอฝน กรมการแพทย ์

8 นายธงเฉลิม บุษปวนิช กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                         

 
106 



 

 

 

 

 

 

รายช่ือแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ                 

การจดัทํามาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating 

Procedure: SOP) กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

6) มาตรฐานการปฏิบติังานการบริหารจดัการงบประมาณ 

1 นางศิริลกัษณ ์โกวิทยานนท ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพิษณุโลก 

2 นางฐาปนิต อมรชินธนา สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุรินทร ์

3 วา่ท่ีรอ้ยเอก สายชล สูสุ่ข กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

4 นายเกษมศานต ์ชยัศิลป์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

5 นางเพ็ญศรี ตรามีคุณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

6 นางสาวจุฑารัตน ์ไตเ่มฆ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

7 นายธีรพงษ์ สวนจนัทร์ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

8 นางชนัญชิดา เนตรประสาท สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 1 

9 นางสาวสุทธิรัตน์ พะโพ สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 2 

10 นายศุภมิตร ปาณธูป สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุตรดิตถ ์

11 นางสาวศุภพิชญ ์ญาณโสภณ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสุโขทยั 

12 นางบุษยา จนัทรสุกรี สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเพชรบูรณ ์

13 นางสาววรรณิศา สุขเรือน กรมสุขภาพจิต 

14 นายสยาม อติญาณพิ์พฒัน์ กองตรวจราชการ 

15 นางสาวอินทิรา คาํไทย กองตรวจราชการ 

7) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงานประสานการตรวจราชการ 

1 นางพชัรี อรุณราษฎร ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัแพร่ 

2 นางดารา เรือนเป็ง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัลาํพูน       

3 นางรัชฎาภรณ ์วชัรประภาพงศ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงราย 

4 นางนงคราญ สกุณาพงศ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพะเยา 

5 นางสาวพรสวรรค ์พรกาญจนวงค ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 

6 นางสาวอารีย ์ออ่งสวา่ง  สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันราธิวาส 

7 นางสาวพรพรรณ แสงพิทกัษ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรสาคร 

8 นางเปรมจิต หงษ์อาํไพ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี 

9 นางพรรณราย ชูศรีทอง สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 7 

10 นางน่ิมนวล ไขแสงจนัทร์  สาํนักงานเขตสุขภาพท่ี 8                

11 นายชาลี เอ่ียมมา กองตรวจราชการ 

12 นางกองมณี สุรวงษ์สิน กองตรวจราชการ 
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รายช่ือแบ่งกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมประชุมเชิงปฏิบติัการ                 

การจดัทํามาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating 

Procedure: SOP) กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตรส์าธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสขุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

8) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนการนิเทศงาน คปสอ. 

1 นายสุพจน์ แกว้จรัสฉายแสง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัลพบุรี 

2 นางนันทวนั นารัตน์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันนทบุรี 

3 นางพรทิพย ์ขุนวิเศษ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยันาท 

4 นางวลีย ์ไกรพจน์ สาํนักงานสาธารณสุจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

5 นางกลัยารัตน์ จตุพรเจริญชยั สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสระแกว้ 

6 นายวชัรพล ในอรุณ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสระบุรี 

7 นายธีระ เกง่เขตรกรณ ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครสวรรค ์

8 นางสุจิตรา แสงแกว้ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 

9 นางสาวหทยัรัตน ์สุนทรสุข สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดักาํแพงเพชร       

10 นางดวงพร พูลสวสัด์ิกิติกูล สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัพิจิตร 

11 นายแชน อะทะไชย สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัน่าน 

12 นายเอกพล เหมรา สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล 

9.1) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงานขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ 

9.2) มาตรฐานการปฏิบติังานกระบวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 นายไกรวุฒิ แกว้ชาลุน สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดันครพนม 

2 นายทรงเดช โภคสวสัด์ิ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัลาํภู     

3 นายประมวล เหลา่สมบติัทวี สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 

4 นายศรณพ์ชร ดวงแกว้ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัลาํปาง 

5 นายเกียรติศกัด์ิ โชติวงศพิ์พฒัน ์ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัภูเก็ต 

6 นายสงดั เช้ือล้ินฟ้า สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัมหาสารคาม 

7 นายพีรพงศ ์ทองอนัตงั สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร 

8 นายทองเสริฐ ใจตรง สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร           

9 นายบรรจบ แสนสุข สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัยโสธร 

10 นายสุชาติ อนันตะ สาํนักงานสาธารณสุขจงัหวดัยะลา            

11 นางสาวปนัสยา จนัเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

12 นางจุฑามาส พจน์สมพงษ์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
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การควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ (ประวัติการแกไข) 
คร้ังที ่ วันที่ประกาศใช รายละเอียดการแกไข 
YYY ............................. ประกาศใหมีผลบังคับใชมาตรฐานการปฏิบัติงานท้ังฉบับ 

   

   
   
   
   
   
   

 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

เรื่อง: ………………………(ชื่อเรื่อง)…………………………… 

 
หนวยงานรับผิดชอบ :  
………(ช่ือหนวยงานรับผิดชอบหลัก)………:  
………(ช่ือหนวยงานรับผิดชอบรอง)……… 
 

คร้ังที่แกไข (Revision):  YYY 

หนา จาก หนาทั้งหมด: 1 จาก หนาทั้งหมด 
หมายเลขเอกสาร: Type-AAA-XX-YYY 
ชนิดเอกสาร-ช่ือหนวยงาน-ลําดับเอกสาร-ครั้งท่ีแกไข 

ผูจัดทํา :  
 

  (ช่ือผูจัดทํา) 
ตําแหนง.............................................  

วันที่ .............................. 

ผูตรวจสอบ :  
 

(ช่ือผูตรวจสอบ) 
ตําแหนง.............................................  

วันที่ .............................. 

ผูอนุมัต:ิ 
 

(ช่ือผูอนุมัต)ิ 
ตําแหนง.............................................  

วันที่ .............................. 

วันที่ประกาศใชเอกสาร (Issue Date): .............................. 

Format_SOP 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: Type-AAA-XX-YYY 

เรื่อง  
……………………………(ช่ือเรื่อง)……………………………  

 

แกไขคร้ังท่ี:  YYY 
วันท่ีมีผลบังคับใช: วว/ดด/ปปปป 
หนา: 110 จาก หนาท้ังหมด 

 

บริบท 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...……………..……………………………………………………………… 

1. วัตถุประสงค  
มาตรฐานการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ...(ชี้แจงใหผูอานทราบถึงวัตถุประสงคในการจัดทํามาตรฐาน

การปฏิบัติงาน เรื่องนี้ข้ึนมา วาทําเพ่ืออะไร? ใหประโยชนอะไร? ผลลัพธของงานท่ี ตองการในงานเรื่องนั้นๆ) 

2. ขอบเขต  
     ใชเปนคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับหนวยงาน/ บุคลากรซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับ...(ชี้แจงใหผูอานทราบ

ถึงขอบเขตของกระบวนการ ในมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องนี้ วาครอบคลุมตั้งแต จุดเริ่มตน จนถึง จุดสิ้นสุด ของ
กระบวนการทํางานในเรื่องนั้นๆ) 

3. คําจํากัดความ  
(อธิบาย คํานิยาม, คําอธิบายศัพท, ความหมาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันมากท่ีสุด) 

4. ผูท่ีเกี่ยวของ  

 (ชี้แจงใหผูอานทราบวา จนท./แผนก/หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงระบุรายละเอียดขอ
บทบาทหนาท่ีในเรื่องนั้นๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: Type-AAA-XX-YYY 

เรื่อง  
……………………………(ช่ือเรื่อง)……………………………  

 

แกไขคร้ังท่ี:  YYY 
วันท่ีมีผลบังคับใช: วว/ดด/ปปปป 
หนา: 111 จาก หนาท้ังหมด 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
5.1 แผนผังกระบวนงาน (Flow Chart) 

(เขียนผังข้ันตอนการดําเนินงานตาม ขอ 5.2 รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน โดยทําตามมาตรฐาน Flow chart 
มาตรฐานการทํา Flow ท่ีคือ คือ ตองมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดจุดเดียว มีแนวการไหล จากบนลงลาง ผูอ่ืนสามารถอาน
แลวเขาใจกระบวนการทํางานไดงาย ใชคํากระชับ เชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ 
    จุดเริ่มตน/ส้ินสุด             ขั้นตอน/กิจกรรม              การตัดสินใจ/พิจารณา           การเชื่อมตอ         ทิศทางการไหล 

    

จุดเริม่ตน 

(แสดงเสนทางการดําเนินงาน) 

แสดงขั้นตอน  ตามรายละเอียดการ

ดําเนินงาน 

แสดงการตัดสินใจ/

พิจารณา 

สิ้นสุดกระบวนการดําเนินงาน ในข้ันตอนน้ี 

ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการตัดสินใจ No /แสดงข้ันตอน  

ตามรายละเอียดการดําเนินงาน 
 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการตัดสินใจ Yes /แสดงข้ันตอน  

ตามรายละเอียดการดําเนินงาน 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) 

รหัส: Type-AAA-XX-YYY 

เรื่อง  
……………………………(ช่ือเรื่อง)……………………………  

 

แกไขคร้ังท่ี:  YYY 
วันท่ีมีผลบังคับใช: วว/ดด/ปปปป 
หนา: 112 จาก หนาท้ังหมด 

 

5.2 รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

(เปนการอธิบายข้ันตอนการทํางานอยางละเอียด วาดวยมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องอะไรบาง ใหชี้แจงรายละเอียด
วาใครทําอะไร ท่ีไหน เม่ือใด ตามผังกระบวนการ Flow chart)   

6. ผลลัพธ/ตัวช้ีวัด (ถามี) 
(ตัวท่ีใช ควบคุม/ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ในการปฏิบัติงานแตละกระบวนการและสอดคลองกับวัตถุประสงค) 
 6.1 ผลลัพธ: …(ชี้แจงอธิบายผลลัพธท่ีตองการ จากการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนี้) 
 6.2 ตัวชี้วัด …(เขียนขอกําหนดผลลัพธของการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนี้ วาตองไดผล
ลัพธอยางไร และมีคาเปาหมายหรือเกณฑในการวัดผลเปนอยางไร อาจแจงเปนขอ)  
 6.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ….(อธิบายการดําเนินการโดยใคร ทําอยางไร หนวยงานท่ีเก่ียวของในการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาใชประเมินตัวชี้วัด) 

7. แบบบันทึกท่ีเกี่ยวของ (ถามี) 
7.1 แบบฟอรม (Forms: FM) ….(มีแบบฟอรม ท่ีมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนี้กลาวถึงหรือเชื่อมโยงกับการ

ดําเนินงานเรื่องอะไรบาง ระบุทุกแบบฟอรม) 
7.2 วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction: WI)/ มาตรฐานการปฏบิตัิงาน (Standard Operating Procedure: SOP) 
....(มีวิธีปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนี้กลาวถึงหรือเชื่อมโยงกับการ

ดําเนินงานเรื่องอะไรบาง ระบุทุกเรื่อง) 

8. เอกสารวิชาการท่ีอางอิง (ถามี) 
 (เอกสารท่ีใชในการเปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องนี้ท้ังหมด โดยอางอิงถึง ชื่อ
เอกสารเรื่อง/จากสวนงาน-หนวยงานไหน/ปพ.ศ.ท่ีออกขอมูล/เม่ือวันท่ีไดขอมูล (กรณีสืบคนจากอินเตอรเน็ต) 
 

ขั้นตอน รายละเอียด ขอกําหนด/ 
สิ่งท่ีตองควบคุม 

หลักฐาน 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินงาน 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ป (พ.ศ. 25XX – 

25XX) ของ (สวนราชการ ..............................) 
*ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รหัส: FM-PPHO-01.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 113 จาก 143 

 

(ช่ือ) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ป (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของ (สวนราชการ ..............................) 
*ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

- สรุปสาระสําคัญของแผน  
สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (หลัก)................................. 
(1) เปาหมาย ................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร .................................................. 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)   
2) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (รอง)................................. 

(1) เปาหมาย ................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร .................................................. 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)  
X) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (รอง)................................. 

(1) เปาหมาย ................................................................... 
(2) ประเดน็ยุทธศาสตร .................................................. 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)  
(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ยุทธศาสตร/เปาหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร ท้ังนี้ 
ตองอธิบายความสอดคลองโดยละเอียด) 

 
2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 (1) ประเด็น .............................(หลัก)...... 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายท่ี........................................................ 

• เปาหมายท่ี....(กรณีท่ีแผนแมบทฯ มีมากกวา 1 เปาหมาย).......... 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ป (พ.ศ. 25XX – 

25XX) ของ (สวนราชการ ..............................) 
*ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รหัส: FM-PPHO-01.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 114 จาก 143 

 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ……………………………………… 
      (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละ
เทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ........... (หลัก).................... 

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เปาหมายของแผนยอย 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละ
เทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

X) แผนยอยของแผนแมบทฯ........... (รอง).................... 

• แนวทางการพัฒนา  

• เปาหมายของแผนยอย 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละ
เทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 
(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นแผนแมบทฯ แผนยอยของแผน
แมบทฯ/เปาหมาย) 

2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน................................................................ 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
2) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3) กิจกรรม 
4) เปาหมายกิจกรรม 
(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/
ข้ันตอนการดําเนินงาน/กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม) 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงคท่ี.............. (หลัก/รอง)........................ 
2) เปาหมายรวมท่ี............. (หลัก/รอง)....................... 
3) ยุทธศาสตรท่ี................. (หลัก)..................... 
    (3.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี .........(หลัก/รอง)......... 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ป (พ.ศ. 25XX – 

25XX) ของ (สวนราชการ ..............................) 
*ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รหัส: FM-PPHO-01.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 115 จาก 143 

 

  (3.2) แนวทางการพัฒนาท่ี .................(หลัก)..................... 
             (3.3) แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 

(3.X) แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 
 (4) ยุทธศาสตรท่ี .................(รอง)..................... 

    (4.1) เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี.......... (หลัก/รอง).................... 
    (4.2) แนวทางการพัฒนาท่ี................. (หลัก)..................... 
    (4.3) แนวทางการพัฒนาท่ี................. (รอง)..................... 

(4.X) แนวทางการพัฒนาท่ี................. (รอง)..................... 
 (X) ยุทธศาสตรท่ี .................(รอง)..................... 

   X.1 เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี.............. (หลัก/รอง)..................... 
   X.2 แนวทางการพัฒนาท่ี................. (หลัก)..................... 

 X.X แนวทางการพัฒนาท่ี................. (รอง)..................... 
(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตร
การพัฒนา/เปาหมายระดับยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา) 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี.... 
2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี.... 
3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
4) ตัวชี้วัด 
5) กลยุทธ 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ/แผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคงแหงชาติ/เปาหมาย/กลยุทธ) 

2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ (หากมี) 
 ชื่อแผนระดับท่ี 3 ........... ของ.....(หนวยงานเจาของแผน)..... 
 ชื่อแผนระดับท่ี 3 ........... ของ.....(หนวยงานเจาของแผน)..... 
 ชื่อแผนระดับท่ี 3 ........... ของ.....(หนวยงานเจาของแผน)..... 
 ........................................................................................ 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 แผนระดับท่ี 3 โดยสามารถเปนไดท้ังแผนระดับ 3 ของ
หนวยงานเอง และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีแผนระดับ 3 ท่ีเก่ียวของ) 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการระยะ 5* ป (พ.ศ. 25XX – 

25XX) ของ (สวนราชการ ..............................) 
*ในวาระแรก ระยะ 3 ป  (พ.ศ. 2563 – 2565) 

รหัส: FM-PPHO-01.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 116 จาก 143 

 

สวนท่ี 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ป (พ.ศ. 25XX – 25XX) ของสวนราชการ.....................  
3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง (การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ/กลยุทธ

หนวยงาน) 
1) เปาหมาย 
2)  ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
 3)  แนวทางการพัฒนา 

    (3.1)        
    (3.2)        

4)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
  (4.1)        

  (4.2)        
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง (การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ/กลยุทธ

หนวยงาน) 
1) เปาหมาย 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
3) แนวทางการพัฒนา 

   (3.1)        
    (3.2)        

4)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
  (4.1)        

  (4.2)        
3.2.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง (การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ/กลยุทธ

หนวยงาน) 
1) เปาหมาย 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
3) แนวทางการพัฒนา 

   (3.1)        
    (3.2)        

4)  แผนงาน/โครงการ สําคัญ  
  (4.1)        

  (4.2)        
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. .....)  

ของ (สวนราชการ..............................) 

รหัส: FM-PPHO-01.2-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 117 จาก 143 

 

(ช่ือ) แผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. .....)  
ของ (สวนราชการ..............................) 

 
สวนท่ี 1 บทสรุปผูบริหาร 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
- สรุปสาระสําคัญของแผน  

 
สวนท่ี 2 ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
2.1 ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

1) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (หลัก)................................. 
(1) เปาหมาย ................................................................... 
(2) ประเดน็ยุทธศาสตร .................................................. 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)   
2) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (รอง)................................. 

(1) เปาหมาย ................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร .................................................. 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)  
X) ยุทธศาสตรชาติ ดาน.......... (รอง)................................. 

(1) เปาหมาย ................................................................... 
(2) ประเด็นยุทธศาสตร .................................................. 
(3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  
     (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติไดอยางไรบาง)  
 (สามารถสอดคลองไดมากกวา 2 ยุทธศาสตร/เปาหมาย/ประเด็นยุทธศาสตร ท้ังนี้ 
ตองอธิบายความสอดคลองโดยละเอียด)  

 
2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะท่ีเก่ียวของ)  

2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
 (1) ประเด็น .............................(หลัก)...... 

1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายท่ี........................................................ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. .....)  

ของ (สวนราชการ..............................) 

รหัส: FM-PPHO-01.2-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 118 จาก 143 

 

• เปาหมายท่ี....(กรณีท่ีแผนแมบทฯ มีมากกวา 1 เปาหมาย).......... 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทฯ ……………………………………… 
      (โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุ

เปาหมายในระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละ
เทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

2) แผนยอยของแผนแมบทฯ........... (หลัก).................... 

• แนวทางการพัฒนา …………………………………….. 

• เปาหมายของแผนยอย 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ  
(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละ
เทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

X) แผนยอยของแผนแมบทฯ........... (รอง).................... 

• แนวทางการพัฒนา  

• เปาหมายของแผนยอย 

• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 
(โปรดระบุวาแผนปฏิบัติราชการฯ ของทานสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายในระดับแผนยอยของแผนแมบทฯ ท่ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดท่ี
กําหนดไวในแตละเปาหมายอยางไร และ (ถามี) คิดเปนสัดสวนหรือรอยละ
เทาไหรของคาเปาหมายตาง ๆ) 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 ประเด็นแผนแมบทฯ/แผนยอยของแผนแมบทฯ/
เปาหมาย) 

2.2.2  แผนการปฏิรูปประเทศ ดาน................................................................ 
1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
2) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
3) กิจกรรม 
4) เปาหมายกิจกรรม 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 แผนปฏิรูปฯ/เรื่องหรือประเด็นการปฏิรูป/ข้ันตอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม) 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1) วัตถุประสงคท่ี.............. (หลัก/รอง)........................ 
2) เปาหมายรวมท่ี............. (หลัก/รอง)....................... 
3) ยุทธศาสตรท่ี................. (หลัก)..................... 

  (3.1)  เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี .........(หลัก/รอง)......... 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. .....)  

ของ (สวนราชการ..............................) 

รหัส: FM-PPHO-01.2-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 119 จาก 143 

 

  (3.2)  แนวทางการพัฒนาท่ี .................(หลัก)..................... 
  (3.3)  แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 

 (3.X) แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 
 4) ยุทธศาสตรท่ี................. (รอง)..................... 

  (4.1)  เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี .........(หลัก/รอง)......... 
  (4.2)  แนวทางการพัฒนาท่ี .................(หลัก)..................... 
  (4.3)  แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 

 (4.X) แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 
(X) ยุทธศาสตรท่ี .................(รอง)..................... 

  (X.1)  เปาหมายระดับยุทธศาสตรท่ี .........(หลัก/รอง)......... 
  (X.2)  แนวทางการพัฒนาท่ี .................(หลัก)..................... 
  (X.X)  แนวทางการพัฒนาท่ี .................(รอง)..................... 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา ๑ วัตถุประสงค/เปาหมายรวม/ยุทธศาสตรการ
พัฒนา/เปาหมายระดับยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา) 

2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ 
1) นโยบายความม่ันคงแหงชาติท่ี.... 
2) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ รองรับนโยบายท่ี.... 
3) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
4) ตัวชี้วัด 
5) กลยุทธ 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 นโยบายความม่ันคงแหงชาติ/แผนระดับชาติวาดวย
ความม่ันคงแหงชาติ/เปาหมาย/กลยุทธ) 

2.3 แผนระดับท่ี 3 ท่ีเกี่ยวของ (หากมี) 
 ชื่อแผนระดับท่ี 3 ........... ของ.....(หนวยงานเจาของแผน)..... 
 ชื่อแผนระดับท่ี 3 ........... ของ.....(หนวยงานเจาของแผน)..... 
 ชื่อแผนระดับท่ี 3 ........... ของ.....(หนวยงานเจาของแผน)..... 
 ........................................................................................ 

(สามารถสอดคลองไดมากกวา 1 แผนระดับท่ี 3 โดยสามารถเปนไดท้ังแผนระดับ 3 ของ
หนวยงานเอง และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีแผนระดับ 3 ท่ีเก่ียวของ) 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. .....)  

ของ (สวนราชการ..............................) 

รหัส: FM-PPHO-01.2-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 120 จาก 143 

 

สวนท่ี 3 สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการรายป (พ.ศ. ....) ของสวนราชการ.....................  
3.1 ภาพรวม 

3.1.1 วิสัยทัศนของสวนราชการ 
3.1.2 พันธกิจของสวนราชการ 

3.2 แผนปฏิบัติราชการ 
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง (การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ/กลยุทธ

หนวยงาน) 
1) เปาหมาย 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (3.1)        
  (3.2)        

4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ (ในระดับกรม) 
(4.1)        

  (4.2)        
3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง (การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ/กลยุทธ

หนวยงาน) 
1) เปาหมาย 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (3.1)        
  (3.2)        

4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ (ในระดับกรม) 
(4.1)        

  (4.2)        
3.2.X แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง (การดําเนินงานเรื่อง/ประเด็นตาง ๆ ของสวนราชการ/กลยุทธ

หนวยงาน) 
1) เปาหมาย 
2) ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (3.1)        
  (3.2)        

4) แผนงาน/โครงการ สําคัญ (ในระดบักรม) 
(4.1)        

  (4.2)        
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
120 



 

แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/ 

กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย) 

รหัส: FM-PPHO-02.1-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 121 จาก 143 

 

องคประกอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (พ.ศ……………..-……………..) 

เนื้อหาประกอบดวย 
 1.  ขอมูลเพ่ือการพัฒนา 
    1.1 สภาพท่ัวไปและสถานการณการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
   1)  ดานกายภาพ 
    2)  ดานเศรษฐกิจ 
   3)  ดานสังคมและความม่ันคง 
   4)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  1.2 ประเด็นปญหาและความตองการเชิงพ้ืนท่ี 
   (ใหจัดลําดับความสําคัญและระบุพ้ืนท่ี ไมเกิน 10 ประเด็น) 
  1.3 ผลการพัฒนาและแกไขปญหาจังหวัดและกลุมจังหวัดในชวงท่ีผานมา 
 2.  ประเด็นการพัฒนา 
  2.1  บทวิเคราะห (ใชเครื่องมือการวิเคราะหตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช

เครื่องมือไดตามความถนัด) 
  2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระบุใหชัดเจน โดยเปนเปาหมายสุดทายในปสิ้นสุดแผน) 
  2.3 ตัวชี้วัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
  2.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
   1)  วัตถุประสงค 
    2)  เปาหมายและตัวชี้วัด 
   3)  แนวทางการพัฒนา 
   4)  แผนงานโครงการอยางยอ (Project Idea) 

(1) แผนงาน (ชุดโครงการ) 
(2) โครงการ 

 3. แบบ จ.1 จ.1-1 (กรณีจังหวัด) / แบบ กจ.1  กจ.1-1  (กรณีกลุมจังหวัด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
 

 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
121 



 

แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 122 จาก 143 

 

  

แบบฟอรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวดั พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564 
จังหวัด/กลุมจังหวดั...................... 

 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด : ...........(1)....................................................................... 
ประเด็นการพัฒนา 

(2) 
แผนงาน 

(3) 
ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

(4) 

คาเปาหมาย 
พ.ศ. 2561 

(5) 
พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.2561-2564 
(6) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 แผนงานท่ี 1 ตชว. 1      
  ตชว. 2      
 แผนงานท่ี 2 ตชว. 3      
  ตชว. 4      
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 แผนงานท่ี 3 ตชว. 5      
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 แผนงานท่ี 4 ตชว. 6      

 
บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณดําเนินการ (11) 

แผนงาน/โครงการ 
(7) 

แหลงงปม. 
(8) 

ผลผลิต 
(9) 

หนวยดําเนินการ 
(10) 

พ.ศ. 2561 
(5) 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ.2561-2564 
(6) 

แผนงานท่ี 1         
1. โครงการท่ี 1         
   -กิจกรรมหลัก 1.1         
   -กิจกรรมหลัก 1.2         
   -กิจกรรมหลัก 1.3         
2. โครงการท่ี 2         
   -กิจกรรมหลัก 2.1         
   -กิจกรรมหลัก 1.2         
   -กิจกรรมหลัก 1.3         
แผนงานท่ี 2         
1. โครงการท่ี 1         
แผนงานท่ี 3         
1. โครงการท่ี 1         
ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร
บริหารงานจังหวัด/กลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ 

        

รวมท้ังสิ้น         
 

 

 

 

แบบ จ.1/ กจ.1 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
122 



 

แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 123 จาก 143 

 

คําอธิบายแบบ จ.1/กจ.1 
(1) เปาหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด หมายถึง สถานภาพท่ีจังหวัดและกลุมจังหวัดตองการจะเปนหรือ

บรรลุถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส ศักยภาพ ปญหา และอุปสรรค ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของจังหวัด
และกลุมจังหวัด 

(2) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ี
สอดคลองกับประเด็นการพัฒนาสําคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมท้ังศักยภาพ โอกาส ปญหา 
และความตองการของพ้ืนท่ี (area) สอดคลองกับผลท่ีไดจากบทวิเคราะห 

(3) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการท่ีมีสาระสอดคลองกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุม
จังหวัด 

(4) ตัวช้ีวัดของแผนงาน หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหนวยวัดความสําเร็จของการดําเนินงานท่ีถูกกําหนดข้ึน มีความ
ชัดเจนสอดคลองเชื่อมโยงกับเปาหมายการพัฒนา และตองมีขอมูลท่ีสามารถวัดผลไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(5) คาเปาหมาย พ.ศ. ....  หมายถึง ระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดจะตองการบรรลุถึง
ภายในรอบระยะเวลาตามปท่ีกําหนดไว และควรมีขอมูลท่ีสามารถวัดผลได 

(6) คาเปาหมาย พ.ศ. .... - พ.ศ. ....  หมายถึง คาเปาหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวชี้วัดตลอดระยะเวลาของแผน 
และควรมีขอมูลท่ีสามารถวัดผลได 

(7) โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการท่ีมีความสําคัญภายใตแผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และตองระบุ
กิจกรรมหลักภายใตโครงการดวย 

(8) แหลงงบประมาณ หมายถึง แหลงงบประมาณของโครงการ โดยกําหนดไว 4 แหลง โดยใหระบุหมายเลข
ของแหลงงบประมาณ ดังนี้ 

1  หมายถึง  งบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
2  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
3  หมายถึง  งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถามี) 

(9) ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกําหนดไว 5 แหลง โดยใหระบุหมายเลขของผลผลิต ดังนี้ 
1  หมายถึง  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
2  หมายถึง  การพัฒนาดานสังคม  
3  หมายถึง  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4  หมายถึง  การรักษาความม่ันคงและความสงบ 
5  หมายถึง  การบริหารจัดการภาครัฐ 

(10) หนวยดําเนินการ หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ หากมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินโครงการ ใหระบุเฉพาะหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(11) งบประมาณดําเนินการ หมายถึง งบประมาณในการดําเนินการของโครงการในแตละปงบประมาณ โดยให
ใชหนวยเปน “บาท” 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 124 จาก 143 

 

 

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัด/กลุมจังหวัด...................... 

เปาหมายการพัฒนา : …………….......................….(1)...................................................... 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนา แหลงงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
จังหวัด/ 

กลุมจังหวัด 

กระทรวง กรม อปท. เอกชน 

โครงการ 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จํานวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1           
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2           
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3           
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

          

รวมท้ังสิ้น           

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุมจงัหวัด 

ประเด็นการพัฒนา (2) /  
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (3) 

ลําดับ 
ความสําคัญ 

(8)  

แผนงาน 
(9) 

กิจกรรมยอย 
(10) 

ตัวชี้วดั
โครงการ 

(11) 

หนวย
ดําเนินงาน 

(12) 

งบประมาณ 
(บาท) 
(13) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1        

1. โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (4)       

  1.1 โครงการที่ 1 .................................    ตชว. 1   

       1.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 ....................   กิจกรรมยอยที่ 1)      

       1.1.2 กิจกรรมหลักที่ 1.2 ....................   กิจกรรมยอยที่ 1)      

  1.2 โครงการที่ 2 .................................    ตชว. 1   

      1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 2.1 ....................   กิจกรรมยอยที่ 1)      

      1.2.2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 ....................   กิจกรรมยอยที่ 1)      

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)       

  2.1 โครงการของกระทรวง...................       

    2.1.1 โครงการของกรม...................       

    2.1.2 โครงการของกรม...................       

3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (6)        

   3.1 โครงการที่ 1 .................................       

4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน (7) (ถามี)       

   4.1 โครงการที่ 1 .................................       

ประเด็นการพัฒนาที่ 2       

ประเด็นการพัฒนาที่ 3       

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

      

รวมทั้งสิ้น       

 

แบบ จ.2/ กจ.2 
 

ขอใหจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดทําแบบฟอรมตารางในไฟล excel  

(1 กิจกรรมหลัก ตอ 1 เซลล) 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 125 จาก 143 

 

คําอธิบายแบบ จ.๒/กจ. ๒  

(1) เปาหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัดตองการจะเปนหรือบรรลุถึงในอนาคต
อยางชัดเจน ตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

(2) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

(3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด หมายถึง  โครงการภายใตแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด   
(4) โครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด หมายถึง โครงการท่ีดําเนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัด และยื่นเปนคําขอ

งบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด เพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป (โดยใหเรียงลําดับ
ความสําคัญของโครงการพรอมท้ังจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของแตละโครงการ) 

(5) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการท่ีดําเนินการโดยสวนราชการ ท่ีใชงบประมาณของสวน
ราชการ และสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

(6) โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง โครงการท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

(7) โครงการความรวมมือเอกชน/ชุมชน (ถามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซ่ึงใชงบประมาณของ
ภาคเอกชน และสอดคลองกับแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

(8) ลําดับความสําคัญ ใหระบุลําดับความสําคัญของของโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ไมตองแยกตาม
ประเด็นการพัฒนา) 

(9) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด (สอดคลองกับแผนงาน
ในแบบ จ.1/กจ.1 ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด) 

(10) กิจกรรมยอย หมายถึง กิจกรรมภายใตกิจกรรมหลักของโครงการ 
(11) ตัวช้ีวัดโครงการ หมายถึง ขอมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ท่ีสามารถวัดและประเมินผลตามเปาหมายของ

โครงการท่ีกําหนด (ตัวชี้วัดตองสามารถวัดความสําเร็จตามผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ท่ีระบุไวใน
แบบ จ.1-1/กจ.1-1 ในแบบสรุป Project Idea) 

(12) หนวยดําเนินงาน หมายถึง หนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ หากมีหลายหนวยงานรับผิดชอบ
ในการดําเนินโครงการ ใหระบุเฉพาะหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

(13) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณคาใชจายท้ังสิ้นท่ีใชในการดําเนินการของโครงการ 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 126 จาก 143 

 

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัด/กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

ท่ี กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
1. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดกับภาคสวนตางๆ 

ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

 

2. การจดัประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.  
3. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 
 

4. การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซ่ึงเปนการดําเนินการตามมาตรา 
18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

 

5. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
6. การเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆ เพ่ือเขา

มามีสวนรวมในการจัดทําแผน รวมท้ังเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการตามแผน 

 

7. การติดตามประเมินผล  
 รวมท้ังส้ิน  
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 127 จาก 143 

 

แบบฟอรมขอมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด (ระดับกิจกรรมยอย)      (1 ชุด : 1 กิจกรรมหลัก) 
ลําดับความสําคัญ............ 

ช่ือโครงการ  :……............…………......…………........…..  
กิจกรรมหลัก ...........................................................     วงเงิน ........................ บาท 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด ...................................................................... 
แผนงาน .........................................................................................................................  
หนวยดําเนินการ : ……....….…….................................................................................…….. 
ผูรับผิดชอบ : …...….........… ตําแหนง : ……..……….. สถานท่ีติดตอ ...................... หมายเลขโทรศัพท ........... 
(1)  หลักการและเหตุผล 

(1.1) ท่ีมา : (ระบุ เชน มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด)        
......................................................................................................................................................... 

(1.2) สรุปสาระสําคัญ 
สภาพปญหา / ความตองการ :  
........................................................................................................................................................ 
ความเรงดวน : (ระบุระดับความจําเปนเรงดวน) :  
................................................................................................................................................................. 

(2)  ขอมูลท่ัวไปของโครงการ  
(2.1) วัตถุประสงคของโครงการ  : 

................................................................................................................................................................. 
(2.2) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม 
(2.3) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ดําเนินการปกติ  
(2.4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ.....................ป   เริ่มตนป...................      ส้ินสุดป........................... 
(2.5) สถานท่ีดําเนินโครงการ : (ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ เชน อําเภอ ตําบล  หมูบาน เปนตน)    

................................................................................................................................................................. 
 (3) กลุมเปาหมาย และผูมีสวนไดสวนเสีย 

(3.1) กลุมเปาหมาย : ....................................................................................................................................... 
(3.2) ผูมีสวนไดสวนเสีย : …………………………………………………………………………………………………………………. 

(4) เปาหมาย ผลลัพธ และผลกระทบโครงการ 
(4.1) เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด : ................................................................................................................................................. 
(4.2) ผลผลิต : .................................................................................................................................................   
(4.3) ผลลัพธ : ................................................................................................................................................. 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 128 จาก 143 

 

(4.4) ผลกระทบ :  
เชิงบวก : ................................................................................................................................................ 
เชิงลบ : .................................................................................................................................................. 

(5) แนวทางการดําเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมท่ีจะทําภายใตโครงการท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด เสนอขอ และทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินงานของแตละกิจกรรมสําคัญดวย)     

กิจกรรมยอย 
ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค.- ธ.ค.62 ม.ค.-มี.ค.63 เม.ย.-มิ.ย.63 ก.ค.-ก.ย.63 
     
     

(6) วิธีการดําเนินงาน  ดําเนินการเอง    จางเหมา 
(7) วงเงินของโครงการ จํานวน....................บาท 
     (ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามแบบฟอรมรายละเอียดจําแนกตามงบรายจายดวย) 
(8) ความพรอมของโครงการ  

(8.1) พ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 
 ดําเนินการไดทันที หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการหรือไดรับ

อนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดําเนินการไดทันที 
 อยูในระหวางเตรียมการ หมายถึง ไดศึกษาความเหมาะสมและกําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการแลว แต

อยูในระหวางจัดเตรียมพ้ืนท่ี หรือกําลังแกไขปญหา / อุปสรรคตางๆ หรือเตรียมการขออนุญาต
ตามกฎหมาย 

 อยูในระหวางศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนท่ีดําเนินการ 
(8.2) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ................................................. 
 มีแตยังไมสมบูรณ (ใหระบุชื่อหนวยงานเจาของรูปแบบรายการท่ีใช) ............................................ 
 ไมมี 

(8.3) ความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดําเนินการ 

• บุคลากรมีประสบการณ   ท้ังหมด  บางสวน  ไมมีประสบการณ 

• เครื่องมือดําเนินการ   มีพรอมดําเนินการไดทันที 
 มีบางสวนและตองจัดหาเพ่ิมเติม 
 ไมมี ตองจัดหาเพ่ิมเติม 

• เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณสูง 
 มีประสบการณปานกลาง 
 ไมมีประสบการณ 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 129 จาก 143 

 

(8.4) ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ผานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 
 อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติยังไมพิจารณา  

(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไมตองทํารายงานการศึกษา 
 ตองทํารายงานการศึกษา 

(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ เพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของโครงการ : 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

(10) ปญหา อุปสรรคและขอจํากัด : 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 130 จาก 143 

 

 

สรุปแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

เพ่ือดําเนินการใหสอดคลองตามความตองการของแผนจังหวัด/กลุมจังหวัด 
จังหวัด/กลุมจังหวัด ............................................ 

กระทรวง กรม จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1. กระทรวง ก.   

1.1 กรม ก1   
1.2 กรม ก2   

2. กระทรวง ข.   
2.1 กรม ข1   
2.2 กรม ข2   

รวมท้ังส้ิน   
 

ตารางสรุปรายโครงการ 
(ใหกรอกตามลําดับความสําคัญของโครงการ) 

โครงการ กระทรวงและกรม 
(ท่ีขอรับการ
สนับสนุน) 

ความสอดคลองกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

กิจกรรม
สําคัญของ
โครงการ 

หนวย
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการ.........      
2. โครงการ.........      
3. โครงการ.........      
4. โครงการ.........      
5. โครงการ.........      

รวมท้ังส้ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ จ.3.1 /กจ. 3.1 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 131 จาก 143 

 

โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ใหระบุโครงการ โดยควรเปนโครงการท่ีสําคัญและสงผลตอ

ความสําเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/
กลุมจังหวัด 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงท่ีมาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3. วัตถุประสงคของโครงการ ระบุวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จ

ตามประเด็นการพัฒนา 
4. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ระบุเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีจะบงบอกวาโครงการนี้บรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือไม 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ใหระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
ยุทธศาสตรภาค ท่ีสอดคลอง 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการดําเนินงานท่ีเปนกิจกรรมสําคัญท่ีสงผล
ใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคและสามารถวัดผลไดอยางเปน
รูปธรรม 

7. หนวยงานดําเนินงาน ระบุหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
9. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ และแหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
10. ผลผลิต (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ในลักษณะของ

ผลลัพธไมใชผลผลิต และเปนผลลัพธท่ีสามารถวัดผลไดอยางเปน
รูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 132 จาก 143 

 

 
สรุปแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ท่ีดําเนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัด และเปนการขับเคล่ือนการพัฒนาภาคอยางมีนัยสําคัญ 
จังหวัด/กลุมจังหวัด ............................................ 

ยุทธศาสตรภาค จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 .................................   
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 .................................   
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 .................................   
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 .................................   

รวมท้ังส้ิน   

ตารางสรุปรายโครงการ 
(ใหกรอกตามลําดับความสําคัญของโครงการ) 

โครงการ ความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรภาค 

กิจกรรมสําคัญ
ของโครงการ 

แหลง
งบประมาณ 

หนวย
ดําเนินการ 

ผลผลิต งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการ......       
2. โครงการ......       
3. โครงการ......       
4. โครงการ......       

รวมท้ังส้ิน  
หมายเหตุ  1. ใหสรุปจากขอมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีดําเนินการโดยจังหวัด/กลุมจังหวัด และเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอยางมี
นัยสําคัญ 
 2. แหลงงบประมาณ หมายถึง แหลงงบประมาณของโครงการ โดยกําหนดไว 4 แหลง โดยใหระบุ

หมายเลขของแหลงงบประมาณ ดังนี้ 
1  หมายถึง  งบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
2  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
3  หมายถึง  งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถามี) 

 3. ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกําหนดไว 5 แหลง โดยใหระบุหมายเลข
ของผลผลิต ดังนี้ 

1  หมายถึง  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
2  หมายถึง  การพัฒนาดานสังคม  
3  หมายถึง  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4  หมายถึง  การรักษาความม่ันคงและความสงบ 
5  หมายถึง  การบริหารจัดการภาครัฐ 

แบบ จ.3.2 /กจ. 3.2 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 133 จาก 143 

 

โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ใหระบุโครงการ โดยควรเปนโครงการท่ีสําคัญและสงผล

ตอความสําเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงท่ีมาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
วัตถุประสงคของโครงการ ระบุวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ ท่ีจะสงผลตอ

ความสําเร็จตามประเดน็การพัฒนา 
3. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ระบุเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีจะบงบอกวาโครงการนี้บรรลุ

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือไม 
4. ความเชื่ อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ใหระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด 
และยุทธศาสตรภาค ท่ีสอดคลอง 

5. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการดําเนินงานท่ีเปนกิจกรรมสําคัญท่ี
สงผลใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคและสามารถวัดผลได
อยางเปนรูปธรรม 

6. หนวยงานดําเนินงาน ระบุหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
8. งบประมาณ ระบุ งบประมาณ ท่ี ใช ในการดํ าเนิ น โครงการ และ

แหลงท่ีมาของงบประมาณ 
9. ผลผลิต (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ใน

ลักษณะของผลลัพธไมใชผลผลิต และเปนผลลัพธ ท่ี
สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 134 จาก 143 

 

 
สรุปขอเสนอแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

ท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด ตองการช้ีเปาใหกระทรวง/กรม ดําเนินการ  
และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคอยางมีนัยสําคัญ 

จังหวัด/กลุมจังหวัด ............................................ 

ยุทธศาสตรภาค จํานวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตรท่ี 1 .................................   
2. ยุทธศาสตรท่ี 2 .................................   
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 .................................   
4. ยุทธศาสตรท่ี 4 .................................   

รวมท้ังส้ิน   

ตารางสรุปรายโครงการ 

(ใหกรอกตามลําดับความสําคัญของโครงการ) 

โครงการ ความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรภาค 

กิจกรรม
สําคัญของ
โครงการ 

กระทรวงและกรม 
(ท่ีเสนอใหดําเนิน

โครงการ) 

ผลผลิต งบประมาณ 

2562 2563 2564 

1. โครงการ......        
2. โครงการ......        
3. โครงการ......        
4. โครงการ......        

รวมท้ังส้ิน    

หมายเหตุ  1. ใหสรุปขอเสนอแผนงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ท่ีจังหวัด/กลุมจังหวัด  
ตองการชี้เปาใหกระทรวง/กรมดําเนินการ และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคอยางมีนัยสําคัญ 
 2. ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกําหนดไว 5 แหลง โดยใหระบุหมายเลข

ของผลผลิต ดังนี้ 
1  หมายถึง  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
2  หมายถึง  การพัฒนาดานสังคม  
3  หมายถึง  การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4  หมายถึง  การรักษาความม่ันคงและความสงบ 
5  หมายถึง  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 

แบบ จ.3.3 /กจ. 3.3 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-3/ กจ.1-3 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 135 จาก 143 

 

โครงการแบบยอ (1 ชุด : 1 โครงการ) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ใหระบุโครงการ โดยควรเปนโครงการท่ีสําคัญและสงผลตอ

ความสําเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/
กลุมจังหวัด 

2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงท่ีมาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3. วัตถุประสงคของโครงการ ระบุวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ ท่ีจะสงผลตอความสําเร็จ

ตามประเด็นการพัฒนา 
4. เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ ระบุเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีจะบงบอกวาโครงการนี้บรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือไม 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/ 
กลุมจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค 

ใหระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
ยุทธศาสตรภาค ท่ีสอดคลอง 

6. กิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการดําเนินงานท่ีเปนกิจกรรมสําคัญท่ีสงผล
ใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคและสามารถวัดผลไดอยางเปน
รูปธรรม 

7. หนวยงานดําเนินงาน ระบุหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ 
9. งบประมาณ ระบุงบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ และแหลงท่ีมาของ

งบประมาณ 
10. ผลผลิต (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ในลักษณะ

ของผลลัพธไมใชผลผลิต และเปนผลลัพธท่ีสามารถวัดผลได
อยางเปนรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบ จ.1-1/กจ.1-1 (Project Idea รายโครงการ) 

รหัส: FM-PPHO-02.2-000  
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 136 จาก 143 

 

  
การจัดทําแบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใตงบประมาณของจังหวัด/กลุมจังหวัด 

แบบสรุปโครงการแบบยอ (Project Idea) 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด .................................................................. 
แผนงาน   (เปนโครงการภายใตแผนงาน ตามแบบ จ.1/กจ.1)   

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ช่ือโครงการ ระบุชื่อโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบ จ.1 
2. ความสําคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงท่ีมาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3.  วัตถุประสงคของโครงการ ระบุวัตถุประสงคสําคัญของโครงการ ท่ีจะสงผลตอ

ความสําเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
4.  พ้ืนท่ีเปาหมาย  ระบุพ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
5.  กิจกรรมหลัก ระบุแนวทางและวิธีการดําเนินงานท่ีเปนกิจกรรมหลักท่ี

สงผลใหโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
5.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  

 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

5.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 ผูรับผิดชอบ 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 

6.  หนวยงานดําเนินงาน ระบุหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ 
7.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน ระบุระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
8.  งบประมาณ 
  

ระบุ งบประมาณ ท่ี ใช ในการดํ าเนิ น โครงการ และ
แหลงท่ีมาของงบประมาณ 

๙.  ผลผลิต (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Outcome) ระบุผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินโครงการ ใน

ลักษณะของผลลัพธ (Outcome) และเปนผลลัพธ ท่ี
สามารถวัดผลไดอยางเปนรูปธรรมท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

 

 

แบบ จ.1-1/กจ.1-1 (Project Idea รายโครงการ) 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมตารางวิเคราะหการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

รหัส: FM-PPHO-03.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 137 จาก 143 

 

 

แบบฟอรมการวิเคราะห SWOT 
จุดแข็ง (Strengths)  
.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

จุดออน (Weaknesses)  
.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

โอกาส (Opportunities)  
.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

ภัยคุกคาม (Threats)  
.......................................................................................................................................................................................

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT Analysis 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมตารางวิเคราะหการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

รหัส: FM-PPHO-03.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 138 จาก 143 

 

 
แบบฟอรม TOWS Matrix การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 
เปาหมาย : ................................................................................................ 

ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factor) : …………………………………………………………………… 

ปจจัยแวดลอมภายใน 

 

 

 

ปจจัยแวดลอมภายนอก 

จุดแข็ง (S)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 

จุดออน (W)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5. 

โอกาส (O)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

ยุทธศาสตรเชิงรุก (SO)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

ยุทธศาสตรเชิงพัฒนา (WO)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

อุปสรรค (T)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

ยุทธศาสตรเชิงรับ (ST)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

ยุทธศาสตรเชิงพลิกแพลง (WT)  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 

TOWS Matrix 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
138 



 

แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลประกอบการจัดทํากรอบ 
และเกณฑการประเมิน สํานักงานธารณสุขจังหวัด 

รหัส: FM-PPHO-04.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 139 จาก 143 

 

ลําดับ ประเด็น/
รายการขอมูล 

ตัวชี้วดั คา
เปาหมาย 

Base 
Line 

ผลการดําเนินงาน  
(ระบุ........) 

ขอสรุป/วิเคราะห
ผลงานที่ผานมา 

แหลงที ่
มาขอมูล 

ผูรับผิดชอบ 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมรายละเอียด KPI Template การประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําป 

รหัส: FM-PPHO-04.2-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 140 จาก 143 

 

ตัวช้ีวัดท่ี .....   :   
หนวยวัด  : ระดับ  
น้ําหนัก    :   
คําอธิบาย :   
เปาหมายป ......... :    
เกณฑการใหคะแนน : ประเมินจังหวัด รอบ 6  เดือน และ 12 เดือน 
           กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความกาวหนาของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้    

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนท่ี 5 
1      
2      
3      
4      
5      

โดยท่ี : 
ข้ันตอน รายละเอียดการดําเนินการ คะแนน 

ข้ันตอนท่ี 1  1 

ข้ันตอนท่ี 2  2 

ข้ันตอนท่ี 3  3 

ข้ันตอนท่ี 4  4 

ข้ันตอนท่ี 5  5 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 
 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

ป............ ป............ ป............ 

     

แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 
1  
2  

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ชื่อ-สกุล    เบอรติดตอ :  
ผูจัดเก็บขอมูล :  ชื่อ-สกุล    เบอรติดตอ :  
 
 
 

เชิงคุณภาพข้ันตอน 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมรายละเอียด KPI Template การประเมินผล

การปฏิบัติงานประจําป 

รหัส: FM-PPHO-04.2-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 141 จาก 143 

 

ตัวช้ีวัดท่ี .....   :   
หนวยวัด  :  รอยละ 
น้ําหนัก    :   
คําอธิบาย :   
เปาหมายป ......... :    
เกณฑการใหคะแนน : ประเมินจังหวัด รอบ 6  เดือน และ 12 เดือน 
เกณฑการใหคะแนน : ประเมินจังหวัด รอบ 6  เดือน และ 12 เดือน 

ตัวชี้วัด 
หนวย
การวัด 

คา
เปาหมาย 

เกณฑการใหคะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

        

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน : 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หนวยวัด 
ผลการดําเนินงานในอดีต ปงบประมาณ 

ป............ ป............ ป............ 
     

รวม     
แหลงขอมูล / วิธีการจัดเก็บขอมูล : 

1  
2  

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : ชื่อ-สกุล    เบอรติดตอ :  
ผูจัดเก็บขอมูล :  ชื่อ-สกุล    เบอรติดตอ :  
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมบันทึกผลการประเมิน  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รหัส: FM-PPHO-04.3-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 142 จาก 143 

 

แบบฟอรมบันทึกผลการประเมิน 
สํานักงานธารณสุขจงัหวัด..................  ป ........... (ครั้งท่ี........ณ วันท่ี......................................) 

 

ลําดับ รายการ/ตัวชี้วดั เกณฑการวดั 
Base 
Line 

รอบ 6 
เดือน 

ผลการประเมินจําแนกรายอําเภอ ภาพรวม 
จังหวัด 

แหลงที่ 
มาของ
ขอมูล         

1  รอยละ / 
แบบขั้นตอน 
(5 ขั้นตอน) 

 เปาหมาย           
ผลงาน          
รอยละ/
อัตรา 

         

2    เปาหมาย           
ผลงาน          
รอยละ/
อัตรา 

         

3 
 
 

   เปาหมาย           
ผลงาน          
รอยละ/
อัตรา 

         

 
       (ลงชื่อ).....................................................ผูประเมิน 
        (................................................) 
       ตําแหนง.................................................................. 
       วันท่ีประเมิน........................................................... 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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แบบฟอรม (Form: FM) 
แบบฟอรมการขอใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รหัส: FM-PPHO-10.1-000 
แกไขคร้ังท่ี: 000 
วันท่ีมีผลบังคับใช:   
หนา: 143 จาก 143 

 

แบบฟอรมการขอใชบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 

วันท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.……… 

ผูขอใชบริการ………………………..……ตําแหนง…………………………………………………………………………………………...……  

กลุมงาน/ฝาย/งาน……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

ปญหาท่ีพบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

สาเหตุ/อาการครั้งสุดทาย………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ขอมูลพ้ืนฐาน / IP Address………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....             
 

สําหรับเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รับเรื่องวันท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.………เวลา……………น. 

ดําเนินการ วันท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.………เวลา……………น. 

ไดดําเนินการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรท่ี กลุมงาน/ฝาย/งาน…………………………………………………………………... 

พบอาการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ปญหานี้จัดอยูในดาน    Hardware  Software  People ware 

ดําเนินการแกไขโดย…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ดําเนินการเสร็จ วันท่ี………เดือน…………………..พ.ศ.………เวลา……………น. 
 
ลงชื่อ……………………………………..…………..ผูขอใชบริการ 

       (…………………………………………………) 

ตําแหนง……………………………………………….. 

ลงชื่อ……………………………………..…………..ผูใหบริการ 

        (…………………………………………………) 

ตําแหนง……………………………………………….. 

 ลงชื่อ……………………………………..…………..ผูตรวจสอบ 

        (…………………………………………………) 

ตําแหนง……………………………………………….. 

 

เอกสารฉบับนี้เปนสมบัติของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หามนาํออกไปใชภายนอก หรือทําซํ้าโดยไมไดรับอนุญาต 
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	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	13.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
	- FM-PPHO-02.1-000 : แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
	- FM-PPHO-02.2-000 : แบบ จ1-3 กจ1-3
	- FM-PPHO-02.3-000 : แบบแบบ จ.1-1/กจ.1-1 (Project Idea รายโครงการ)

	
	- FM-PPHO-03.1-000 : แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์แผนกลยุทธ์
	- FM-PPHO-03.2-000 : แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของโครงการ
	- FM-PPHO-03.3-000 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
	- SOP-PPHO-01-000 : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	- FM-PPHO-04.1-000 : แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบและเกณฑ์การประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	- FM-PPHO-04.2-000 : แบบฟอร์มรายละเอียด KPI Template การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
	- FM-PPHO-04.3-000 : แบบฟอร์มบันทึกผลการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.
	สำนักงาน ก.พ. สำนักวิจัยและพัฒนางานบุคคล. 2552. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมการบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ. นนทบุรี: บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด.

	
	- SOP-PPHO-02-000 : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	- ๓ -
	๒. อำนาจหน้าที่ ดังนี้
	๒.๑ ศึกษาวิจัย และจัดการความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ
	๒.๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
	๒.๓ กำหนดแผนนโยบายพัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ในการสร้างประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพเชิงรุก ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข)
	๒.๔ ประสานและสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ในการจัดการทำแผนปฏิบัติราชการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข
	๒.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
	๒.๖ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุข
	๒.๗ จัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข
	๒.๘ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็น
	๒.๙ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
	๓. ให้คณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุข มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี
	ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
	สั่ง  ณ วันที่   ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

	
	๒. อำนาจหน้าที่ ดังนี้
	๒.๑ กำหนดแนวทางการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานสำคัญตามบทบาทภารกิจหลัก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
	๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานสำคัญตามบทบาทภารกิจหลัก ตลอดจนให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	๒.๓ ตรวจสอบ พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ แก้ไขปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน   การปฏิบัติงานกระบวนงานสำคัญตามบทบาทภารกิจหลัก
	๒.๔ รายงานผลการพัฒนาจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เสนอต่อคณะกรรมการเครือข่ายนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขตามรอบเวลาที่กำหนด
	๒.๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
	ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
	สั่ง  ณ วันที่   ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	13.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.)
	- FM-PPHO-02.1-000 : แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
	- FM-PPHO-02.2-000 : แบบ จ1-3 กจ1-3
	- FM-PPHO-02.3-000 : แบบแบบ จ.1-1/กจ.1-1 (Project Idea รายโครงการ)

	
	- FM-PPHO-03.1-000 : แบบฟอร์มตารางวิเคราะห์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	- SOP-PPHO-01-000 : การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	- FM-PPHO-04.1-000 : แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบและเกณฑ์การประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	- FM-PPHO-04.2-000 : แบบฟอร์มรายละเอียด KPI Template การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
	- FM-PPHO-04.3-000 : แบบฟอร์มบันทึกผลการประเมิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.
	สำนักงาน ก.พ. สำนักวิจัยและพัฒนางานบุคคล. 2552. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ: ภาพรวมการบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ. นนทบุรี: บริษัท พี.เอ. ลีฟวิ่ง จำกัด.

	
	- SOP-PPHO-02-000 : การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	กระทรวงสาธารณสุข. 2554. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด. นนทบุรี.

	
	- ๓ -
	๒. อำนาจหน้าที่ ดังนี้
	๒.๑ ศึกษาวิจัย และจัดการความรู้เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสุขภาพ
	๒.๒ ดำเนินการเพื่อให้มีการนำนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
	๒.๓ กำหนดแผนนโยบายพัฒนานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) ในการสร้างประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านสุขภาพเชิงรุก ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข)
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