แนวทางปฏิบัติในการจัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2568

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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คำนำ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ ติ ด ตาม ควบคุ ม ก ากั บ การด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการด้ า นสาธารณสุ ข
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จึงได้จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
และขั้ น ตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2566-2568 เพื่อให้กลุ่มงานต่าง ๆ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานระดับ
อาเภอ ระดับตาบล และหน่วยงานระดับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทา
โครงการเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดทา
โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ในการนาไปบริหารแผนงาน/โครงการ
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่ว นร่ว มในการจัด ทาคู่มือดังกล่าว คณะผู้จัด ทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์
กับผู้อ่าน หากมีข้อแนะนาหรือข้อผิดพลาดประการใด ขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ตุลาคม 2565
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แนวทางปฏิบตั ิในการจัดทาโครงการเพือ่ เสนอขออนุมตั ิ และขัน้ ตอนการตรวจสอบโครงการฯ
ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568
1. โครงการที่เสนอขออนุ มัติ ต้อ งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต แผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน หรือ แผนเงินบารุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข เป็นผู้ดาเนินการรวบรวมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ และ
แผนเงินบารุงในภาพรวม)
2. กลุ่มงาน/หน่วยงานต่าง ๆ จัดทาโครงการตามรูปแบบการเขียนโครงการที่กาหนดขึ้น โดยมีบันทึกข้อความ
หรือหนังสือนาส่ง เป็นลายลักษณ์อักษร (รูปแบบการเขียน โครงการฯ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1,2)
โดยจั ด ท าโครงการมายั ง ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เพื่ อ ขออนุ มั ติ จ านวน 1 ชุ ด พร้ อ มแนบ
แบบประเมิ น การเชื่ อ มโยงความสอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และนโยบายรั ฐ บาล นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข มาพร้อมโครงการด้วยทุกครั้ง (รายละเอียดแบบฟอร์มการเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์
ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 3)
3. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ตรวจสอบ /กลั่นกรองโครงการฯ (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับ
โครงการฯ โดยตรวจสอบจากวัน เวลา ในเลขที่รับหนังสือของกลุ่มงานฯ) โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้
3.1 ตรวจสอบโครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต แผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน หรือแผนเงินบารุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ
3.2 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานหรือไม่/ดูผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่ างไร และมีการประเมิน
ความสอดคล้องของโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3.3 ตรวจสอบแหล่ ง งบประมาณ ความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในเชิ ง ของปริ ม าณงาน และห้ ว งเวลา
ที่ดาเนินงานตามโครงการฯ ว่าสามารถดาเนินการได้ทันตามกรอบเวลาที่กาหนดหรือไม่ อย่างไร
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดงบประมาณ ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
เพื่อประสิทธิภาพของการดาเนินโครงการ และการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยกลุ่มงานบริหารทั่วไป
(งานการเงิน)
4. โครงการฯ ที่ผ่ านการตรวจสอบ กลั่ น กรอง จากกลุ่ มงานพั ฒ นายุ ทธศาสตร์ส าธารณสุ ข ดาเนิน การ
ตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
4.1 กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะดาเนินการส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง (ภายใน 5 วันทาการ)
4.2 กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการ
เสนอผู้มีอานาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่รับโครงการ ตามเลขที่รับ
หนังสือของกลุ่มงานพัฒนายุ ทธศาสตร์สาธารณสุ ข จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 วัน
ทาการ
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5. ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติโครงการ
5.1 กรณีงบประมาณสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือเงินงบประมาณอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ
โดยระดับกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นกรณีโครงการที่มีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน) ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติโครงการ คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลงนามอนุมัติ
โครงการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มงานจะต้องทาบันทึกข้อความหรือหนังสือนาส่ง เป็นลายลักษณ์
อั ก ษร โดยบั น ทึ ก ข้ อ ความจะต้ อ งประกอบด้ ว ย 1) ต้ น เรื่ อ ง/เรื่ อ งเดิ ม 2) ข้ อ เท็ จ จริ ง 3) ข้ อ กฎหมาย
4) ข้อพิจารณา 5) ข้อเสนอ
5.2 โครงการของหน่ ว ยงานระดั บ อ าเภอ/ต าบล (โรงพยาบาล/ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ/
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล/ศูนย์สุขภาพชุมชน) ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดฯ หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ ที่ได้รับมอบหมาย
6. โครงการที่ผ่านการอนุมัติ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ บันทึกโครงการในทะเบียนควบคุมโครงการฯ โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องดาเนินการจัดทาหนังสือ หรือบันทึกข้ อความ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
7. การจัดส่งโครงการทีเ่ สร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติ
7.1 โครงการฯ (ฉบับจริง) ส่งคืนหน่วยงานรับผิดชอบ จานวน 1 ชุด
7.2 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เก็บไฟล์ข้อมูลโครงการในระบบทะเบียนโครงการ
8. กระบวนการติดตามโครงการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทาระบบทะเบียนโครงการ โดยแจ้งสถานะ ระบบทะเบียนโครงการ
ของโครงการในแต่ละขั้นตอน ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถติดตามสถานะโครงการได้ ใน
ระบบทะเบียนโครงการ ทั้งนี้โครงการใดที่ดาเนินการเร่งด่วน ให้ระบุวันที่ดาเนินโครงการให้
ชัดเจน และแจ้งมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ต เพื่อเร่งรัดกระบวนการลงนามอนุมัติโครงการต่อไป
9. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการฯ (รายไตรมาส)
10.รายงานผลความก้ า วหน้ า และ ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณโครงการฯ ให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบทุ ก ไตรมาส
(รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4)
11. กรณีขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการมี 2 กรณี ดังนี้
11.1 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
11.1.1 กรณีโครงการที่ ยังไม่ได้ดาเนินการ และโครงการยังอยู่ในระหว่างปีงบประมาณที่
ได้ รั บ การจั ด สรร ให้ ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความขอขยายระยะเวลาด าเนิ น โครงการแนบโครงการที่ อ นุ มั ติ แ ล้ ว
จานวน 1 ชุด
11.1.2 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณให้ทาการยกเลิก
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
11.2 โครงการที่ดาเนินการแล้ว ให้ชี้แจงกิจกรรมที่ดาเนินการไปแล้ว และชี้แจงกิจกรรมที่ต้องการ
ขยายระยะเวลา โดยทาเป็นบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการแนบโครงการที่อนุมัติแล้ ว
จานวน 1 ชุด (ภายใน 3 เดือน ก่อนสิ้นปีงบประมาณ)

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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กระบวนงำนกำรประเมินผลประสิ ทธิภำพของโครงกำร
ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำน

วิธีกำรปฏิบตั ิงำน

1

กลุ่มงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบส่ งแผนงำนมำยังจังหวัด

1.1 จั ง หวั ด ด ำเนิ นกำรแจ้ ง ให้ ห น่ วยงำนต่ ำ ง ๆ จั ด ท ำแผน
และส่งแผนงำน/แผนงบประมำณมำยังจังหวัด
1.2 จังหวัดตรวจสอบแผนงำน/แผนงบประมำณ
1.3 จังหวัดรวบรวมและดำเนินกำรวิเครำะห์แผนงำน/แผน
งบประมำณตำมยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยของจังหวัดและตำม
นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข
1.4 จังหวัดส่งแผนงำน/แผนงบประมำณที่ได้ทำกำรวิเครำะห์แล้ว
กลับไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

จังหวัดตรวจสอบ/รวบรวม/วิเครำะห์
แผนงำนและส่งแผนงำนกลับไปยัง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

2

2.1 หน่วยงำนที่รับผิดชอบเขียนโครงกำรตำมแผนงำน เพื่อเสนอ
ผูม้ ีอำนำจในกำรลงนำมอนุมตั ิโครงกำร
ตรวจสอบตำมแผนงำนมำยังจังหวัด (เอกสำรแนบ1,2,3)
2.2 กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ ฯดำเนิ นกำรตรวจสอบโครงกำรตำม
แผนงำน และประเมินควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
2.3 กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ ฯ ส่งโครงกำรไปยังกลุ่มงำนบริ หำร
เสนอ นพ.สสจ
เสนอผวจ.
ทัว่ ไป (งำนกำรเงิน) เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของโครงกำร
(โครงกำรระดับอำเภอ/ตำบล)
(โครงกำรระดับกลุ่มงำนในสสจ.)
และระเบียบกำรเงิน (ภำยใน 3 วันทำกำร)
2.4 โครงกำรที่ไม่ผ่ำน มีกำรปรับแก้ จังหวัดจะส่ งกลับหน่ วยงำนที่
แก้ไข ภำยใน 15 วันทำกำร
รับผิดชอบเพื่อแก้ไข (ภำยใน 5 วันทำกำร)
กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ ฯ ตรวจสอบโครงกำร
3.1โครงกำรที่ผ่ำน งำนกำรเงินเสนอโครงกำรเพื่อ เสนอผูม้ ีอำนำจ
พิจำรณำลงนำมอนุมตั ิโครงกำร (ภำยใน 10 วันทำกำร)
(เอกสำรแนบ1,2,3) และงำนกำรเงินตรวจสอบ
3.2 กลุ่มงำนพัฒนำยุทธศำสตร์ ฯ ส่งโครงกำรให้หน่วยงำนเจ้ำของ
ระเบียบกำรเงิน (ภำยใน 3 วันทำกำร)
โครงกำรดำเนินกำรต่อไป
3.3 กลุ่ ม งำน/หน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น กำรตำมแผนงำน
โครงกำรในปี งบประมำณ
3.4 กรณี ขอขยำยระยะเวลำดำเนินโครงกำรมี 2 กรณี
ผ่ำน
ไม่ผำ่ น
1.โครงกำรที่ ดำเนิ นกำรให้ ช้ ี แ จงกิ จกรรมที่ด ำเนิ น กำรไปแล้ว
และชี้ แจงกิ จกรรมที่ ต้อ งกำรขยำยระยะเวลำ โดยท ำเป็ นบัน ทึ ก
3
ข้อควำมขอขยำยระยะเวลำดำเนิ นโครงกำรแนบโครงกำรที่ อนุ มตั ิ
เสนอผูม้ ีอำนำจพิจำรณำลงนำม
แล้วจำนวน 1 ชุด (ภำยใน 3 เดือน ก่อนสิ้ นปี งบประมำณ)
อนุมตั ิโครงกำร (ภำยใน 10 วันทำกำร)
2. โครงกำรที่ยงั ไม่ได้ดำเนิ นกำร
2.1 กรณี โครงกำรที่ยงั ไม่ได้ดำเนิ นกำร และโครงกำรยัง
ดำเนินกำรแล้ว
อยู่ใ นระหว่ ำ งปี งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ กำรจัด สรร ให้ ท ำบัน ทึ ก
ขอขยำย ภำยใน 3 เดือน
ขอ
กลุ่มงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบดำเนินกำร
ข้อควำมขอขยำยระยะเวลำดำเนิ นโครงกำรแนบโครงกำรที่ อนุ มตั ิ
ขยำย
ตำมแผนงำนโครงกำรในปี งบประมำณ
แล้ว จำนวน 1 ชุด
ยังไม่ดำเนินกำร
2.2 กรณี โครงกำรที่ ยงั ไม่ได้ดำเนิ นกำร และอยู่ในช่ วง
ข้ ำ มปี งบประมำณให้ เ สนอโครงกำรเพื่ อ ขออนุ ม ั ติ ใ หม่ ใ น
่
ยั
ง
อยู
ร
ะหว่
ำ
ง
ข้
ำ
มปี
งบประมำณ
ปี งบประมำณถัดไป
4
กำรกำกับติดตำม และ
ปี งบประมำณ
ให้เสนอโครงกำร
4.1 จังหวัดกำกับ ติดตำม กำรดำเนิ นงำนและผลกำรเบิกจ่ำย (ไตรมำส
กลุ่มงำน/หน่วยงำนที่รับผิดชอบเสนอโครงกำรเพื่อ

ประเมินผลกำรดำเนินงำน
ตำมแผนงำน/โครงกำร

ขอขยำย

ใหม่

ภำยใน 3 เดือน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ละครั้ง) งบประมำณ วิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน และประสิ ทธิภำพ
ของกำรจัดทำแผน เปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/แผน
งบประมำณใน ภำพรวมของปัจจุบนั และปี ที่ผำ่ นมำ
หน้า 3

เอกสารแนบหมายเลข 1

(แบบฟอร์มโครงการ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต)
1.ชือ่ โครงการ............................................................................................................................. .........................
2.หลักการและเหตุ
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.วัตถุประสงค์
3.1 ........................................................................................................................... ....................
3.2 ......................................................................................................................... .....................
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
................................................................................................................................................................
5.กลวิธดี าเนินการ
5.1 ............................................................................................................................. ...........................
5.2.........................................................................................................................................................
6.กลุ่มเป้าหมาย
....................................................................................................................................................
7.ระยะเวลาดาเนินการ
...............................................................................................................................................................
8. สถานทีด่ าเนินการ
...............................................................................................................................................................
9.งบประมาณ
งบประมาณจาก..................................................................... ............................................................
แผนงาน........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.......................................................................................................................
ผลผลิต...........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....................................................................................................................
กิจกรรม.........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.......................................................................................................................
จานวนเงิน...............................................บาท (.........................................บาทถ้วน)
ลาดับ

รายการ

อัตราหรือราคาต่อ
หน่วย
(บาท/หน่วย)
(3)

จานวน
(หน่วย)
(4)

ระยะเวลา
(ชม./วัน)

งบประมาณ
(บาท)
=(3)x(4)x(5)

(1)
(2)
(5)
กิจกรรมที่
1............................................................................................................................................................................................
1
2
รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

/10.ผลที่...
หน้า 4

10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
10.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
12. ผูเ้ ขียนโครงการ

ลงชื่อ..............................................................ผู้ เขียนโครงการ
(.........................................................)
……………………………………………………

13. ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ
(.........................................................)
……………………………………………………

14. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.........................................................
……………………………………………………

15. ผู้อนุมัตโิ ครงการ“โครงการ………………………………………………………………………………………………………………”
งบประมาณทั้งสิ้น......................................................บาท (....................................................................................บาทถ้วน)

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ
(.........................................................)
……………………………………………………

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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เอกสารแนบหมายเลข 2

(แบบฟอร์มโครงการ เสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต)
1.ชือ่ โครงการ............................................................................................................................. ........................
2.หลักการและเหตุ
..................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.วัตถุประสงค์
3.1 ........................................................................................................................... ....................
3.2 ........................................................................................................ ......................................
4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
................................................................................................................................................................
5.กลวิธดี าเนินการ
5.1 ............................................................................................................................. ...........................
5.2.........................................................................................................................................................
6.กลุ่มเป้าหมาย
....................................................................................................................................................
7.ระยะเวลาดาเนินการ
...............................................................................................................................................................
8. สถานทีด่ าเนินการ
...............................................................................................................................................................
9.งบประมาณ
งบประมาณจาก.................................................................................................................. ...............
แผนงาน........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.......................................................................................................................
ผลผลิต...........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.....................................................................................................................
กิจกรรม.........*หากไม่มีไม่ต้องระบุ.......................................................................................................................
จานวนเงิน...............................................บาท (.........................................บาทถ้วน)
ลาดับ

รายการ

อัตราหรือราคาต่อ
หน่วย
(บาท/หน่วย)
(3)

จานวน
(หน่วย)
(4)

ระยะเวลา
(ชม./วัน)

งบประมาณ
(บาท)
=(3)x(4)x(5)

(1)
(2)
(5)
กิจกรรมที่
1............................................................................................................................................................................................
1
2
รวมเป็นเงิน

หมายเหตุ : ทุกรายการและทุกกิจกรรมสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

/10.ผลที่...

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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10.ผลที่คาดว่าจะได้รบั
10.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
10.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….
11.ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………
12. ผูเ้ ขียนโครงการ

ลงชื่อ..............................................................ผู้ เขียนโครงการ
(.........................................................)
……………………………………………………

13. ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ
(.........................................................)
……………………………………………………

14. ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
 เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก........................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(........................................................)
……………………………………………………
15. ผู้อนุมัตโิ ครงการ“โครงการ………………………………………………………………………………………………………………”
งบประมาณทั้งสิ้น......................................................บาท (....................................................................................บาทถ้วน)
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้อนุมัติ
(.........................................................)
…………………………………………………

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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การเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงั หวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี..........
(1 ชุด : 1 โครงการ)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ลาดับ
1
2
3
4

กิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบาย
นโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ สานักงาน
20 ปี
รัฐมนตรีว่าการ ปลัดกระทรวง สานักงานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ด้านสาธารณสุข
กระทรวง
สาธารณสุข
จังหวัดภูเก็ต
สาธารณสุข

การประเมินโครงการตามความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงั หวัดและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ประเมินโครงการ
ผู้ตรวจสอบโครงการ
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ)
(หน่วยงานระดับจังหวัด)
รายละเอียดการให้คะแนน
คะแนนเต็ม
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ความสอดคล้อง
5
ความยากง่าย
5
ความคุ้มค่า
5
การบูรณาการ
5
รวมคะแนน
20
ลงชื่อผู้ประเมินและผู้ตรวจสอบโครงการ
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ตาแหน่ง……………………………………………………

………………………………………………….
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*** หมายเหตุ : ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
- ผู้ประเมินโครงการ คือผู้ที่ทาการประเมินโครงการนั้นๆของหน่วยงานเจ้าของโครงการ ว่ามีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบูรณาการ มีความยาก
ง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนที่จะมีการเสนอโครงการมายังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
- ผู้ตรวจสอบโครงการ คือผู้ที่ตรวจสอบโครงการในระดับจังหวัด ซึ่งในที่นี้คือ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ว่าโครงการดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ มีการบู รณาการ มีความยากง่าย และมีความคุ้มค่าหรือไม่ ก่อนเสนอ
โครงการเพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อที่
ประเด็นนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579)
ประเด็นที่ 1 PP&P Excellence
ประเด็นที่ 2 Service Excellence
ประเด็นที่ 3 People Excellence
ประเด็นที่ 4 Governance Excellence
นโยบายมุง่ เน้น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ 1 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึน้
1.1 เพิ่มความครอบคลุมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่บ้าน และชุมชนโดย 3 หมอ และ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
1.2 สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของรัฐอย่างเป็นธรรม สะดวก และรวดเร็ว
* โรงพยาบาลของประชาชน *บริการสุขภาพไร้รอยต่อ * ดูแลองค์รวมทั้งกายและจิต
* เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังเพื่อพัฒนาโรงพยาบาล
ประเด็นที่ 2 ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพือ่ คนไทยแข็งแรง
2.1 ปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ถูกต้อง ปลอดภัย
ทันสมัย
2.2 ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสร้างสุขภาพดี
2.3 สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว ทั้งกายและใจ
ประเด็นที่ 3 ผูส้ งู อายุตอ้ งได้รบั การดูแลอย่างเป็นระบบและทัว่ ถึง
3.1 ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างแข็งแรง
3.2 บูรณาการดูแลผู้สูงอายุทั้งร่างกาย จิตใจ ภาวะสมองเสื่อม
3.3 สนับสนุนโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคลินิกผู้สูงอายุ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก
ยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 4 นาสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4.1 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ สมุนไพรและภูมิปัญญาไทย การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก
4.2 ขยายสู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของภูมิภาค
และประชาคมโลก
ประเด็นที่ 5 ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน
5.1 พัฒนาข้อมูลดิจิทัลสุขภาพของประชาชน ที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล เชื่อมโยงเป็น
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ ให้ประชาชนได้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเอง
สามารถใช้บริการสาธารณสุขได้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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ข้อที่

ประเด็นนโยบาย

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ 1 เพิม่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรูด้ า้ นสุขภาพในทุกมิติ
1.1 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สะดวกรวดเร็ว
เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้สามารถดูแลสุขภาพกาย-ใจ ของตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนให้แข็งแรง
ประเด็นที่ 2 ยกระดับระบบบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคสาคัญ
2.1 เสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มศักยภาพ 3 หมอ
2.2 ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น “โรงพยาบาลของประชาชน”
2.3 เพิ่มขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่ายโดย “ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”
ประเด็นที่ 3 ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสูย่ ุคดิจทิ ลั
3.1 โรงพยาบาลทุกแห่งใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้เอื้อต่อการบริการอย่างไร้รอยต่อ และพัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3.3 เร่งพัฒนานวัตกรรมการแพทย์
ประเด็นที่ 4 ยกระดับความมัน่ คงทางสุขภาพ
4.1 เตรียมความพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ
ในอนาคต
ประเด็นที่ 5 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ
5.1 สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นที่ 6 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิต ในการทางานที่ดีขึ้น
6.1 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T Trust Teamwork & Talent
Technology Target
6.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกให้กบั ประชาชนและควบคุมป้องกันโรคอุบัตใิ หม่ อุบัตซิ า้
กลยุทธ์ที่ 1 ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
ป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) แก่บุคลากร ประชาชน และ
นักท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศูนย์กลางการแพทย์สขุ ภาพนานาชาติและสาธารณสุขทางทะเล
กลยุทธที่ 1 ยกระดับมาตรฐานบริการการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการ ลดความแออัดโรงพยาบาลศูนย์
กลยุทธที่ 2 ยกระดับความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางระดับนานาชาติ
กลยุทธที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรให้มีความเป็นเลิศ โดดเด่นและมี
มาตรฐานนานาชาติ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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ข้อที่

ประเด็นนโยบาย
กลยุทธที่ 5 ส่งเสริมการเข้าถึงการบริการสุขภาพให้กับประชาชน (มาตรการใกล้บ้านใกล้ใจ
3 หมอ ดูแลประชาชน)
กลยุทธที่ 6 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของบุคลากรสาธารณสุขอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธที่ 1 บริหารจัดการปริมาณงานและบุคลากรที่เหมาะสม Work load balance /
Happy work place)
กลยุทธที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
กลยุ ท ธที่ 3 สนั บ สนุ น การฝึ ก อบรมบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่ มี
มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรคุณภาพ และเทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลสุขภาพเชื่อมโยงเป็นระบบเดียว
ONE PRIVINCE ONE SYSTEM (HIE/HIS)
กลยุทธที่ 2 พัฒนาสถานบริการและระบบบริการสุขภาพทุกระดับโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Smart hospital , Smart Office)
กลยุทธที่ 3 สนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลระบบสุขภาพให้กับประชาชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาองค์กรคุณภาพ ระบบธรรมาภิบาล และระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลังให้มีประสิทธิภาพ
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เอกสารแนบหมายเลข 4

รายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................................
หน่วยงาน..................................................................................................ผลการดาเนินงานรอบ.................................................
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
โครงการ
ที่อนุมตั ิ (บาท)

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

แหล่ง
งบประมาณ

ระยะเวลาที่
โครงการแล้วเสร็จ

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

หมายเหตุ

รวมทัง้ สิน้
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กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 0-7621-1330 ต่อ 1311

