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คำนำ
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต โดยกลุ่ ม งานพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์ ส าธารณสุ ข โดยมี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม กากับการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการด้านสาธารณสุข
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ จึงได้จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
และขั้ น ตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่ ว ยงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2565-2567 เพื่อให้กลุ่มงานต่าง ๆ ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รวมถึงหน่วยงานระดับอาเภอ
ระดับตาบล และหน่วยงานระดับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทาโครงการ
เสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดทา
โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ และขั้นตอนการตรวจสอบโครงการฯ ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสาธารณสุขทุก ระดับ
ในจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมในการจัดทา
คู่มือดังกล่าว คณะผู้จัดทา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน หากมีข้อแนะนาหรือข้อผิดพลาด
ประการใด ขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
สิงหาคม 2564
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แนวทางปฏิบตั ิในการจัดทาโครงการเพือ่ เสนอขออนุมตั ิ และขัน้ ตอนการตรวจสอบโครงการฯ
ของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2567
1. โครงการที่เสนอขออนุมัติ ต้องบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต หรือแผนเงิน
บารุงของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นผู้ดาเนินการรวบรวม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัด และแผนเงินบารุงในภาพรวม)
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 2 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 ตรวจสอบวัตถุประสงค์ โครงการ ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานหรือไม่/ดูผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่ างไร และมีการประเมิน
ความสอดคล้องของโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
3.2 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 ที่ผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป ดังนี้
4.1 กรณีตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าหลักเกณฑ์ จะดาเนินการส่งคืนผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อดาเนินการ
แก้ไข ปรับปรุง (ภายใน 15 วัน)
4.2 กรณีตรวจสอบแล้ว เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการ
เสนอผู้มีอานาจเห็นชอบ และอนุมัติโครงการฯต่อไป ซึ่งมีระยะเวลาดาเนินการตั้งแต่รับโครงการ ตามเลขที่รับ
หนังสือของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติโครงการไม่เกิน 10 วันทา
การ
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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 บันทึกโครงการในบัญชีควบคุมโครงการฯ โดยหากมี
การเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องดาเนินการจัดทาหนังสือ หรือบันทึกข้อความ ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง มายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
7. การจัดส่งโครงการทีเ่ สร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติ
7.1 โครงการฯ (ฉบับจริง) ส่งคืนหน่วยงานรับผิดชอบ จานวน 1 ชุด
7.2 โครงการฯ คู่ฉบับ เก็บไว้ที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จานวน 1 ชุด
8. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามโครงการฯ (รายเดือน/ไตรมาส)
9.รายงานผลความก้ า วหน้ า และ ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณโครงการฯ ให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบทุ ก เดื อ น
(รายละเอียดแบบฟอร์มการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 4)
10. กรณีขอขยายระยะเวลาดาเนินโครงการมี 2 กรณี ดังนี้
10.1 โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
10.1.1 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
10.1.2 กรณีโครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินการ และอยู่ในช่วงข้ามปีงบประมาณให้ทาการยกเลิก
และเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
10.2 โครงการที่ดาเนินการแล้ ว 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 15 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 โดยทำเป็ นบัน ทึ ก
3
ข้อควำมขอขยำยระยะเวลำดำเนิ นโครงกำรแนบโครงกำรที่ อนุ มตั ิ
เสนอผูม้ ีอำนำจพิจำรณำลงนำม
แล้วจำนวน 1 ชุด (ภำยใน 3 เดือน ก่อนสิ้ นปี งบประมำณ)
อนุมตั ิโครงกำร (ภำยใน 10 วันทำ
2. โครงกำรที่ยงั ไม่ได้ดำเนิ นกำร
กำร)
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 กำรดำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำย (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

หน้า 6

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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เอกสารแนบหมายเลข 3

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

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ลาดับ
1
2
3
4

กิจกรรม

งบประมาณ

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ สานักงาน
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ ปลัดกระทรวง สานักงานสาธารณสุข สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

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

(………………………………………………………)
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
โครงการเพือ่ พิจารณาลงนามอนุมัติ
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การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อที่
ประเด็นนโยบาย
นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) 12 ประเด็น
ประเด็นที่ 1
การแก้ไขปัญหาในการดารงชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่ 2
ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นที่ 3
มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ประเด็นที่ 4
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นที่ 5
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
ประเด็นที่ 6
การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
ประเด็นที่ 7
การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 8
แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจา
ประเด็นที่ 9
แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ประเด็นที่ 11 จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
ประเด็นที่ 12 ฟังความเห็นของประชาชน และการดาเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะใน
ส่วนที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง
ข้อที่ 1
• ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจาตัวสามคน หมอประจา
บ้าน (อสม) หมออนามัย หมอครอบครัว
เศรษฐกิจสุขภาพ
ข้อที่ 2
• เพิ่มมูลค่านวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการทางสุขภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
สมุนไพร กัญชา กัญชง
ข้อที่ 3
• สนับสนุน ส่งเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการแพทย์
ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้เพื่อสุขภาพ
สุขภาพดีวิถีใหม่
ข้อที่ 4
• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่New Normal อาหาร ออกกาลังกาย Health literacy
COVID-19
• เพิ่มศักยภาพความมั่นคงทางสุขภาพในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ เป็นองค์กรหลักใน
การบูรณาการสร้างระบบสาธารณสุข ที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยู่ใน
ข้อที่ 5
ประเทศไทย
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ข้อที่
ข้อที่ 6

ประเด็นนโยบาย

ระบบบริการก้าวหน้า
• ผลักดัน 30 บาทรักษาทุกที่
• New Normal Medical Care , Digital Health
• Innovative Healthcare Management
ข้อที่ 7
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
• ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัย และ ผู้สูงอายุ
• พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก
ข้อที่ 8
ธรรมาภิบาล
• ยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริตประโยชน์ของประชาชน
ข้อที่ 9
องค์กรแห่งความสุข
• พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพงานได้ผล คนเป็นสุข ปลอดภัย สร้างผู้นารุ่นใหม่
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นที่ 1
ให้ความสาคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดาริโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ระบบสุขภาพ
• มุ่งพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประเด็นที่ 2
• ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม คนไทยทุกคนต้องมีหมอประจาตัว 3 คน
• ดูแลสุขภาพองค์รวม ทั้งร่างกายจิตใจ สังคม
ระบบบริการก้าวหน้า
• เสริมสร้าง พัฒนา Basic Excellence ให้มีศักยภาพ ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
ประเด็นที่ 3
• New Normal Medical Care
• ยกระดับสู่ Innovation healthcare management
• สนับสนุน 30 บาท รักษาทุกที่
เศรษฐกิจสุขภาพ
• เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
ประเด็นที่ 4
• ให้ความสาคัญกับสมุนไพร กัญชา กัญชง ทางการแพทย์
• เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงอย่างปลอดภัย
สุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal)
• สร้างความมั่นใจและความพร้อมในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19
ประเด็นที่ 5
• สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพประชาชน สุขภาพดีวิถีใหม่ 3 อ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
• บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ประเด็นที่ 6
• สร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ
• งานได้ผล คนเป็นสุข มีความเป็นพี่ เพื่อน น้อง
• สร้างผู้นารุ่นใหม่ และ พัฒนาคนให้เก่งกล้า (อัศวิน สธ )
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการสุขภาพแก่ประชาชนทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครอง
ผู้บริโภคที่มีคุณภาพมาตรฐานสู่ต้นแบบชุมชนเมืองสุขภาวะดีระดับประเทศ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
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ข้อที่
ประเด็นนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้เป็นเลิศรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค และระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ รองรับการท่องเที่ยวนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรสุขภาพสู่องค์กรแห่งความสุขเป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
รองรับภารกิจหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของพื้นที่
กลยุทธ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
กลยุทธ์ที่ 1
เสริมสร้างความรู้เท่าทัน (Health Literacy) พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ในการพึ่งพาตนเอง
และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคมเมือง
กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างครอบคลุมเป็นธรรม และยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3
สนับสนุนเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาวะชุมชนเมือง เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์สุขภาพให้มี
ความเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาศักยภาพการเป็นเมืองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5
ยกระดับการรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการบริการ
รองรับการท่องเที่ยวและ Smart City
กลยุทธ์ที่ 6
สร้างศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์มูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ 7
กลยุทธ์ที่ 8
กลยุทธ์ที่ 9
กลยุทธ์ที่ 10
กลยุทธ์ที่ 11
กลยุทธ์ที่ 12
กลยุทธ์ที่ 13
กลยุทธ์ ที่ 14

พัฒนาศูนย์ประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุขและเชื่อมโยงระบบข้อมูลสาธารณสุข
ต่างประเทศ รองรับการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค ภัยสุขภาพ และระบบการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน โดยนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการใช้กฎหมายมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดบริการสาธารณสุขทางทะเลด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ให้กับ
ประชาชนโดยบริการตามมาตรฐานสากล
เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมองค์กรให้เข้มแข็ง สร้างสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
สาธารณสุขของจังหวัดให้เอื้อต่อประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (สรรหา พัฒนา ธารงรักษาไว้) รองรับการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศโดยบูรณาการกับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
สุขภาพ
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมใช้ในการพัฒนานโยบาย
และนวัตกรรมการบริการ
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เอกสารแนบหมายเลข 4
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