สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งบประมาณ 2563
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางดารารัตน์ โห้วงศ์
2. นายไพรรัชต์วริ ิต วิริยะภัคพงศ์
3. นางกัลยารัตน์ จตุพรเจริญชัย
4. นางจามจุรี สมบัติวงษ์
5. นายอนุสรณ์ คัฒจรรย์
6. นายไชยยา จักรสิงห์โต
7. นายอดุลย์ หาญชิงชัย
8. นางอารี วิเชียร
9. นายคารณ สมยา
10. นายทองปาน พันจุย
11. นายธนาดร คาดา
12. นายปรัชญา แก้วพัฒน์
13. นายประชากร พืนบาตร
14. นางสาววรรนิภา เกลียงสุวรรณ
15. นางสาวเบญญา เพชรยังพูล
16. นายสุวิทย์ ยินดีสุข
17. นายปิติพัฒน์ ทองเลิศ
18. นางสาวอทิตยา ช่างก่อ
19. นายอานาจ กองคา
20. นายละลวย วันดี
19. นางสาวศศิประภา รักกิจศิริ
20. นางสาวจิราพัชร ชิษสวัสดิ์
21. นายสมพงษ์ บุญณะอินทร์
22. นายเสกสรรค์ คงอาชีวกิจ
23. นางสาวผกามาศ ปฏิหารย์
24. นางสาวเปรมกมล ขวนขวาย
25. นายปิยะณัฐ วิเชียร
26. นายสรณพ ลาดนอก

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
สาธารณสุขอาเภอเมืองสระแก้ว
สาธารณสุขอาเภออรัญประเทศ
สาธารณสุขอาเภอวัฒนานคร
สาธารณสุขอาเภอวังนาเย็น
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอตาพระยา
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอคลองหาด
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอเขาฉกรรจ์
ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอโคกสูง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข

สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสอ.เมืองสระแก้ว
สสอ.อรัญประเทศ
สสอ.วัฒนานคร
สสอ.วังนาเย็น
สสอ.ตาพระยา
สสอ.คลองหาด
สสอ.เขาฉกรรจ์
สสอ.โคกสูง
สสอ.วังสมบูรณ์
สสอ.วังสมบูรณ์
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพร.สระแก้ว
รพ.อรัญประเทศ
รพ.อรัญประเทศ
สสอ.อรัญประเทศ
สสอ.อรัญประเทศ
สสอ.วัฒนานคร
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว
สสจ.สระแก้ว

ตามที่ได้เชิญประชุมทบทวนหารือแนวทางการจัดทาแผนแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัด
สระแก้ว ประจาปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี
1.Timeline การจัดทาแผน ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสระแก้ว ตามที่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้แจ้ง
Timeline การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นสาธารณสุ ข จั งหวั ด สระแก้ ว ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในการประชุ ม
คณะกรรมการประสานการดาเนินงานด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นัน ได้มีการปรับกาหนดการ
น าเสนอแผน แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ( นอกสถานที่ ) จากเดิ ม วั น ที่ 26-27 สิ ง หาคม 2562 เป็ น วั น ที่ 2-3 กั น ยายน 2562
และการนาเสนอขออนุมัติแผนเงินบารุง แผนปฏิบัติการ จากเดิม วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เอกสาร
หมายเลข 1

2. Flow Chart แผน ปีงบประมาณ 2563 เอกสารหมายเลข 2
3. กระบวนงานขั้นตอนการเสนออนุมัติแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2563 เอกสารหมายเลข 3
4. (ร่าง) ประกาศ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ข้อกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ

ดาเนินงานตามแผนงานโครงการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เอกสาร
หมายเลข 4
5. แจ้งรายละเอียดการจัดทาแผนปีงบประมาณ 2563 ตามตารางเอกสารหมายเลข 5
- ในส่วนรายละเอียดตามโครงการยกระดับเพื่อพัฒนา รพ.สต.ติดตาว ในการเขียนแผนงานโครงการให้อธิบายให้ได้ว่ามี
ส่วนขาดอะไร แล้วถ้าขาดต้องดาเนินการอย่างไร จะพัฒนาคน หรือ ซือของ
- แผนพัฒนาบุคลากร ส่งบุคลากรไปอบรม และ โครงการบริหารจัดการ ในส่วนของ รพ.สต. ให้ใส่ไว้ที่แผนเงินบารุง
ส่วนของ สสอ.ให้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
- แผนสนับสนุนพืนที่ จังหวัดจะเขียนคลุมทังจังหวัด ในส่วนของพืนที่ ให้เขียนแผนงานและโครงการของหน่วยงาน และ
ส่งเบิกจ่ายที่ สสจ.สระแก้ว ที่เดียว
- การเขียนแผนงานและโครงการของงานยาเสพติด ขอให้ทุกหน่วยงาน เขียนแผนงานและโครงการตามยอดเงินที่ได้รับ
จริง กลุ่มงาน NCD จะช่วยกลุ่มงาน พยส. ตรวจสอบในรายละเอียด การขออนุมัติให้ขออนุมัติเป็นครัง ๆ
6. การจัดทาแผน ตาม Timeline กาหนดการดังนี้
6.1 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ประชุมเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
โดยการ แบ่งกลุ่ม เช้า สสจ. 4 กลุ่ม / 4 Excellence บ่าย 9 เครือข่าย
ใบงานตามเอกสารหมายเลข 6
Input สรุปผลการดาเนินงาน - เขียว เหลือง แดง ระดับ เครือข่าย/ระดับ รพ.สต. (function)
- ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพสระแก้ว (Area จังหวัด)
- ผลการดาเนินงาน Primary Care 9 เรื่อง 9 อาเภอ (Agenda อาเภอ)
- ผลการดาเนินงาน พชอ. (Area อาเภอ)
6.2 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 กาหนดเป้าหมาย objective
แบ่งกลุ่ม เช้า สสจ. 4 กลุ่ม / 4 Excellence บ่าย 9 เครือข่าย
ใบงานตามเอกสารหมายเลข 7
Input - เป้าประสงค์สูงสุด
LE , HALE , ดัชนีความสุข
- เป้าประสงค์ราย Excellence
- แนวคิดและหลักการจัดทา Objective & Key results (OKRs)
- O ตอบจุดหมาย What
- การร่าง KR วัด O สาเร็จ How เป็นผลลัพธ์หลัก
- OKRs จังหวัด OKRs เครือข่ายที่สอดคล้องจังหวัด OKRs รพ.สต.
เกิดขึ้นเชิงระบบ
- Objective = Key action + Result
ผล
ได้ Objective จังหวัด/เครือข่าย
ได้ Key Result จังหวัด/เครือข่าย

เพื่อผลกระทบโดยรวมที่

6.3 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นา Objective และ Key Result มากาหนด How to, Tactics/task
แบ่งกลุ่ม เช้า สสจ. 4 กลุ่ม / 4 Excellence บ่าย 9 เครือข่าย
In put Objective/Key Result จังหวัด/เครือข่าย
ผล
ได้ Action plan จังหวัด/เครือข่าย
ใบงานตามเอกสารหมายเลข 8

6.4 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 นาเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จังหวัด นาเสนอ ภาพรวม
โดย นพ.สสจ.
รายยุทธศาสตร์ โดย ประธาน/เลขาฯ ยุทธศาสตร์
เครือข่าย
9 เครือข่าย
การเลือกตัวชี้วัด MOU
กรอบการนาเสนอ
ยุทธศาสตร์ โดยสรุป 3 Flame
bjective ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และปัญหา (รายไตรมาส)
Key Result ที่สอดคล้องกับ Objective
โดยการ How to/tactic/tasks ที่สอดคล้องกับ Objective และ Key Result
กรอบวงเงินงบประมาณ
การควบคุมกากับและประเมินผล 1 Flame
ผล
แผนจังหวัด/เครือข่าย 9 แห่ง
การเลือกตัวชีวัด MOU
7. แจ้งแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงปบระมาณ 2563 เอกสารหมายเลข 9
8. แจ้งแบบฟอร์มโครงการ และรายละเอียดแนบโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2563 เอกสารหมายเลข 10

Timeline กำรจัดทำแผน ปีงบประมำณ 2563 จังหวัดสระแก้ว
ลำดับ
กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
กลุ่มเป้ำหมำย
1 ประชุมทบทวนแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่ม
ด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งานบริหารทั่วไป/พยส./งาน
งบประมาณ พ.ศ.2563
ตรวจสอบภายใน/งาน
การเงิน/งานพัสดุ/เจ้าหน้า
รับผิดชอบแผนกลุ่ม พยส.
2

สรุปผลการดาเนินงาน ปี 2562 (Input)
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ
ระดับ(Function Agenda Area) และตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มงานส่งภายใน (วันจันทร์
ที่ 29 กรกฎาคม 2562

2.2 ประชุมเพื่อสรุป และวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562

กลุ่มงาน/งาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ได้แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ได้สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ(Function Agenda
Area)
และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลนาเข้าเพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนางาน และทาแผน ปี 2563 แจ้งเวียนกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลทาแผน
ปี 2563

รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่ม วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทาให้สาเร็จ
งาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ประเด็นที่ ต้องพัฒนาต่อยอด
ระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./
ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.

กาหนดเป้าหมาย (Objecttive) การดาเนินงานร่วมกัน
3
- ประชุมกาหนดเป้าหมาย (Objecttive) แนว
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม
ทางการดาเนินงานร่วมกัน (How to )ทั้งระดับจังหวัด 2562
/เครือข่าย กาหนดแผน และงบประมาณ

รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่ม มีเป้าหมาย(Objecttive)การดาเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และ
งาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
เครือข่ายบริการ โดยกาหนดเป็นเป้าหมายที่ตอ่ ยอดจากเดิมและเริม่ ใหม่
ระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./
ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.

ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม
2562

กลุ่มเป้ำหมำย
ผลผลิต/ผลลัพธ์
รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่ม มีแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน(How to)ทั้งระดับจังหวัด /เครือข่าย
งาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
กาหนด แผน และงบประมาณ
ระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./
ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.

4

นาเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู(้ นอกสถานที่)

(จ/อ) วันที่ 2-3 กันยายน
2562

รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่ม
งาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./
ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.

ได้แผนงาน/โครงการดาเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการ
เสนอแนะ
ปรับแก้ (วันที่ 2 กันยายน 2562 นาเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 3
กันยายน 2562 พื้นที่นาเสนอ)

5

จัดทาเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

วันที่ 4-30 กันยายน 62

กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.

6

เสนอขออนุมัตแิ ผนเงินบารุง แผนปฏิบัตกิ าร

ภายในวันอังคารที่ 15
ตุลาคม 62

กลุ่มงาน/งาน/เครือข่าย จัดทาแผนปฏิบัตกิ าร แผนเงินบารุง และ
โครงการ

กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.

แผนเงินบารุง แผนปฏิบัตกิ ารได้รับการอนุมัตดิ าเนินงาน

7

เสนอขออนุมัตโิ ครงการ

กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.

โครงการได้รับการอนุมัตดิ าเนินงาน

8
9

ควบคุม กากับ ติดตาม
นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง

คณะกรรมการ คปสจ.
รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่ม
งาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.
รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่ม
งาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.

ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ/หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
ดาเนินการร่วมกับ คปสอ.ติดดาว ใช้ข้อมูลการติดตามงานมาเป็นช้อมูล
นาเข้า
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ(Function Agenda
Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทาให้สาเร็จ ประเด็นที่ตอ้ งพัฒนาต่อ
ยอด

10 ประเมินผล

ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม
2562
ทุกเดือน
(มค.-กพ. 63)
มิย.- กค. 63

เอกสารหมายเลข 2
ทบทวนแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

กาหนดค่ากลาง การเบิกจ่าย แนวทางการเขียนแผนงานและโครงการ

29 วัน

สรุปผลการดาเนินงาน ปี
2562

12 วัน

1.สรุปผลการดาเนินงาน เขียว เหลือง แดง ระดับเครือข่าย /รพ.สต.(Function)
2.ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สขุ ภาพจังหวัดสระแก้ว(Areaจังหวัด)
3.ผลการดาเนินงานPrimary Care 9เรือ่ ง9อาเภอ(Agendaอาเภอ)
4.ผลการดาเนินงาน พชอ.อาเภอ(Areaอาเภอ)

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน

กาหนดเป้าหมาย (Objective)
กาหนดKROs How to Tactic task

Action Plan จังหวัด/เครือข่าย

17 วัน

นาเสนอแผน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้

แผนจังหวัด+เครือข่าย 9 แห่ง ตัวชี้วัดMOU

28 วัน

จัดทาเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
เสนอขออนุมัติแผนเงินบารุง แผนปฏิบัตกิ าร

เอกสารหมายเลข 5 (Flow การเสนออนุมัติแผนงานและโครงการ)
Plan Fin
แผนเงินบารุง
แผนปฏิบัติการ
โครงการ

ทุกเดือน

ควบคุม กากับ ติดตาม

มค.-กพ. 63
นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง

มิย.- กค. 63
ประเมินผล

คปสจ./หน.กลุ่มงาน

เอกสารหมายเลข 3

ผังกระบวนงานขั้นตอนการเสนออนุมัติแผนงานและโครงการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาปี2563
ลาดับที่

ผังกระบวนงาน

1

หน่วยงาน

2

รายละเอียดงาน
ไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง และ
สอดคล้อง

ธุรการ สสจ.สระแก้ว

4
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์/งาน
ตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน

1 วัน

งานธุรการ
สสจ.สระแก้ว

4 วัน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.
สระแก้ว/งานตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายนใน

ทะเบียนรับ
หนังสือ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.
สระแก้ว

ทะเบียนรับหนังสือ

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ.
สระแก้ว

ทะเบียนส่งหนังสือ

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

เล่มแผนงานโครงการ

1 วัน

ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละหน่วย
บริการที่ได้รับแต่งตั้ง

โครงการ

-

หน่วยงาน

9

NO

10
11

Yes/NO

ส่งเอกสารโครงการ
ตรวจตามแผนยุทธศาสตร์
งานตรวจสอบ/งานการเงิน สสจ.

12

-

- นพ.สสจ.สระแก้ว พิจารณาลงนามอนุมัติ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ทาหนังสือปะหน้าเสนอ นพ.สสจ.ลงนามส่งคืนหน่วยงาน
เจ้าของแผนงานปฏิบัติราชการ
หน่วยงาน วิเคราะห์แผนที่อนุมัติเพื่อพิจารณาเขียนโครงการ
-กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา/OD
-โครงการเชิงวิชาการภาพรวม
-ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ ตามระเบียบฯพร้อมลงนามกากับในข้อ
งบประมาณ

1วัน

ทะเบียนรับหนังสือ

-

-ลงทะเบียนรับหนังสือ

1 วัน

งานธุรการ สสจ.สระแก้ว

-

-ตรวจสอบรายละเอียดงบตามแผนงาน
-การประเมินผลตามยุทธศาสตร์และรายละเอียดโครงการตามแบบฟอร์มที่กาหนด
-ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อบังคับ กฎหมาย และลงนามกากับในข้อ
งบประมาณโดยหารือกับผู้เกีย่ วข้องกรณีงานตรวจสอบไม่อยู่หรือติดราชการให้งาน
การเงิน สสจ.สก.เป็นผู้ตรวจสอบ
เสนอผู้มีอานาจ พิจารณาลงนาม

2 วัน

กลุ่มงานพยส. สสจ.สระแก้ว
งานแผนงาน/งานประเมินผล
งานตรวจสอบภายในและควบคุม
ภายใน

โครงการ

-กลุ่มงาน พยส.สสจ.สก.
-เลขาหน้าห้อง

โครงการ

Yes/NO
Yes

นพ.สสจ./ผวจ.
สก.
จุดเริ่มต้น และ
สิ้นสุดของกระบวนการ

เล่มแผน

ไม่ครบถ้วน ลงรับหนังสือ และนาส่ง
ถูกต้อง และ
สอดคล้อง
ตรวจสอบรายละเอียดความสอดคล้อง แผน กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ เสนอ รอง นพ. สสจ. และ นพ.
สสจ.

7

ตรวจสอบโครงการแต่ละหน่วยบริการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผูร้ ับผิดชอบงานแผนของเครือข่าย
ระดับอาเภอ

นพ.สสจ.

8

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบแต่ละแผน

1 วัน

6

Yes/NO

-

ตรวจสอบรายละเอียดแผน กิจกรรม ผลผลิต ตัวชี้วัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินงาน และผู้รับผิดชอบ พร้อมลงนามกากับผู้เสนอแผน และผู้เห็นชอบ
แผน

ผูร้ ับผิดชอบงานแผนแต่ละหน่วยงาน
3

ระยะเวลา

หน่วยงานจัดทาแผนงานปฏิบัติราชการพร้อมหนังสือปะหน้าเสนอ

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ทิศทาง/การเคลื่อนไหว
ของงาน

2 วัน
-

หนังสือนาส่ง

โครงการ

เอกสารหมายเลข 4

-ร่างประกาศสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง ข้อกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
....................................................................
อาศัยความตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่
3) พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ.2553 จึงได้กาหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามแผนงานโครงการเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ2563 เพื่ อ ให้ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด ส านั ก งาน
สาธารณสุ ขจั งหวัดสระแก้ว เป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ มีความเหมาะสมและคุ้มค่า จึง ขอกาหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายดังมีรายการแนบท้ายประกาศนี้
ดั ง นั้ น ขอให้ โ รงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน ส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ทุกแห่ง และกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถือปฏิบัติให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการที่กาหนดหรือจาเป็นต้องเบิกจ่ายสูงกว่าอัตรา
ตามข้อกาหนดนี้ให้ขออนุมัติต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นรายกรณี
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม 2562

อัตราค่าใช้จ่ายการดาเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/การสัมมนาศึกษาดูงาน
รายการ

หน่วยนับ

1.1 ค่าอาหาร

มื้อ

1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร
- วิทยากรจากภาครัฐ
- วิทยากรบุคคลภายนอก (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ)
*การบรรยาย (จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน)
*การอภิปรายสัมมนา (จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน)
*การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ (จ่ายได้ไม่เกิน กลุม่
ละ 2 คน)
*วิทยากรเกินที่กาหนดให้เฉลี่ยจ่าย
1.4 ค่ายานพาหนะ
- ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด 42-50 ที่นั่ง
(รวมค่าน้ามันเชื้อเพลิง)
*ระยะทางไม่เกิน 100 กิโลเมตร
*ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร
*ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร
*ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร
*ระยะทางไม่เกิน 500 กิโลเมตร
- ค่าจ้างเหมารถตู้ภายในจังหวัด
(รวมน้ามันเชื้อเพลิง)
- ค่าจ้างเหมารถตู้ต่างจังหวัด
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าแท็กซี่
1.5 ค่าเช่าที่พัก
ประเภท ก
- พักเดี่ยว
- พักคู่
ประเภท ข
- พักเดี่ยว
- พักคู่
1.6 ค่าวัสดุสานักงาน (ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์)
1.7 ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด
1.8 ค่ากระเป๋าเอกสาร
1.9 ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน
1.10 ค่าเช่าห้องประชุม
1.11 ค่าเช่าเครื่องเสียง
1.12 ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
1.13 ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
1.14 ค่าสื่อประชาสัมพันธ์

มื้อ

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)
สถานที่ราชการ
ไม่เกิน 100 บาท
ไม่เกิน 30 บาท

สถานที่เอกชน
ครบทุกมื้อไม่เกิน 900 บาท
ไม่ครบมื้อ ไม่เกิน 700 บาท

ไม่เกิน 50 บาท

ไม่เกิน 600 บาท
ไม่เกิน 1,200 บาท
ชั่วโมง

คัน/วัน

คัน/วัน
คัน/วัน

ไม่เกิน 10,000 บาท
ไม่เกิน 12,000 บาท
ไม่เกิน 14,000 บาท
ไม่เกิน 15,000 บาท
ไม่เกิน 18,000 บาท
ไม่เกิน 3,000 บาท

เที่ยว/คน

ไม่เกิน 3,000 บาท
ไม่เกิน กิโลเมตรละ 4 บาท
200 บาท

วัน
วัน

2,400 บาท
1,300 บาท

วัน
วัน
คน
ครั้ง
ใบ
แห่ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ชิ้น

1,450 บาท
900 บาท
30 บาท
ไม่เกิน 5,000 บาท
ไม่เกิน 300 บาท
ไม่เกิน 1,500 บาท
เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด
เบิกเท่าทีจ่ ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด

2. การเดินทางไปราชการ
รายการ
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
- กรณีไม่มีการพักแรม มากกว่า 6 ชั่วโมงแต่ไม่ถึง
12 ชั่วโมง
- ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไปอาวุโสลงมา/
ประเภทวิชาการชานาญการพิเศษลงมา และลูกจ้าง
- ข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไปทักษะพิเศษ/
ประเภทวิชาการเชี่ยวชาญขึ้นไป/ประเภท
อานวยการสูง/ประเภทบริหาร
2.2 ค่าเช่าที่พัก (กรณีเดินทางไปราชการ/ประชุม
ราชการ)
- ประเภททั่วไปทักษะพิเศษ/ประเภทวิชาการ
เชี่ยวชาญ/อานวยการสูง/บริหารต้น (ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส
ประเภทวิชาการปฏิบตั ิการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
อานวยการต้น (ไปเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกัน 2 คนขึ้นไป
ต่อห้อง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นหรือไม่เหมาะสม) (ระดับ 8 ลง
มา)
- ค่าที่พักเหมาจ่าย ประเภททั่วไปทักษะพิเศษ/
ประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ/อานวยการสูง/บริหารต้น
(ระดับ 9 ขึ้นไป)
- ค่าที่พักเหมาจ่าย ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
ชานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการปฏิบัติการ ชานาญ
การ ชานาญการพิเศษ อานวยการต้น (ไปเป็นหมูค่ ณะ ให้
พักรวมกัน 2 คนขึ้นไปต่อห้อง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นหรือไม่
เหมาะสม) (ระดับ 8 ลงมา)

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)

วัน

120 บาท

วัน

240 บาท

วัน

270 บาท

คืน

2,200 บาท

คืน

1,500 บาท

คืน

1,200 บาท

คืน

800 บาท

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/ประชุม/ค่าตอบแทน/เงินรางวัล
รายการ
3.1 ค่าใช้จ่ายพิธีการทางศาสนา
- พิธีทางศาสนาพุทธ
- พิธีพราหมณ์
3.2 ค่าตอบแทนกรรมการจัดประกวด/แข่งขัน/มหกรรม
- บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ
ซึ่งไม่มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว
- บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการ
3.3 ค่าเงินรางวัลในการประกวด/แข่งขัน
ประเภทบุคคล
ประเภทหน่วยงาน
นิทรรศการ
3.4 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- วันทาการ (ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-20.30 น.)
- วันหยุด (ไม่เกิน 7 ชั่วโมง)
3.5 ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
3.6 ค่าตอบแทนล่าม
3.7

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)

ครั้ง
ครั้ง

15,000 บาท
20,000 บาท

วัน

ไม่เกิน 400 บาท

วัน

ไม่เกิน 800 บาท

รวมทุกรางวัลไม่เกิน 12,000 บาท
รวมทุกรางวัลไม่เกิน 25,000 บาท
รวมทุกรางวัลไม่เกิน 25,000 บาท
ชั่วโมง
ชั่วโมง

50 บาท/ไม่เกิน 200 บาท
60 บาท/ไม่เกิน 420 บาท

ครั้ง

เบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้ ประชุมกรรมการ พ.ศ.
2547และประกาศกระทรวงการคลัง หรือตาม
กฎหมายระเบียบที่กาหนดไว้เป็นกาลเฉพาะ

วัน

เหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (งานรักษา/ส่งเสริม/ป้องกัน) ตามระเบียบเงินบารุงกระทรวงสาธารณสุข
(หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2552

4. ค่าวัสดุ ค่าใช้สอยและค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
รายการ
1. ค่าถ่ายเอกสาร เอ4
2. ค่าจัดทาโล่รางวัล
3. ค่าจัดทาใบประกาศ
- ใบประกาศเกียรติพร้อมกรอบ
- ใบประกาศเกียรติบตั ร กรอบและตัวอักษร
สีเงิน/ทอง จานวนไม่เกิน 500 แผ่น
- ใบประกาศเกียรติบตั ร กรอบและตัวอักษร
สีเงิน/ทอง จานวน 500 แผ่นขึ้นไป
4. ค่าป้ายไวนิล
5. ค่าจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ (PP Board)
6. ค่าจ้างทาสื่อประชาสัมพันธ์ (โรลอัฟ)
7. ค่าจัดทาแผ่นพับ พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี
8. ค่าโปสเตอร์ พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี
9. ค่าเช่าเต้นท์สีขาว ขนาด 5*8 เมตร
10. ค่าจ้างเหมาพ่นยุง
- จ้างเหมารวมค่าแรง สารเคมี น้ามันเชื้อเพลิง
- เฉพาะค่าแรง (ไม่รวมสารเคมี น้ามันเชื้อเพลิง)
11. ค่าเช่าเก้าอี้พลาสติก

หน่วยนับ

อัตราค่าใช้จ่าย (บาท)

หน้า
อัน

ไม่เกิน 50 สตางค์
ไม่เกิน 1,200 บาท

อัน
แผ่น

ไม่เกิน 200 บาท
ไม่เกิน 35 บาท

แผ่น

ไม่เกิน 30 บาท

ตรม.
ตรม.
ชุด
แผ่น
แผ่น
หลัง

ไม่เกิน 200 บาท
ไม่เกิน 450 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
2-4 บาท
5-10 บาท
1,000-1,500 บาท

หลัง
หลัง
ตัว

ไม่เกิน 50 บาท
ไม่เกิน 20 บาท
8-12 บาท

ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากข้างต้นนี้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
คาสั่ง ตามที่กาหนด ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่าและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs)
3. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่าและเพิ่มขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน
ที่สุด ที่ นร 0506/ว160 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการ
จัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.0/ว26 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

6. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550
8. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
9. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบารุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2561
10. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5)
พ.ศ.2552

แผนปฏิบัติราชการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นยุทธศาสตร์................................................
กลยุทธ์ .........................................................................................
แผนงาน................................................................................
โครงการ................................................................................
กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
1.อบรม/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
................................
..........................
(สถานที่ราชการ)

2.อบรม/ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
................................
............................
(สถานที่เอกชน)

ผลผลิต

ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

เอกสารหมายเลข 5

งบประมาณ
รายละเอียด
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะวิทยากร ไป-กลับ
5. ค่าที่พัก
6. ค่าจัดสถานที่/ตกแต่งสถานที่
7. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
8. ค่าถ่ายเอกสาร
9. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
10.ค่าเช่าห้องประชุม
11.ค่าป้ายไวนิล
12. ค่าวัสดุสานักงาน
13. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
14. ค่าประกาศนียบัตร
15. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
รวมเป็นเงิน
1. ค่าอาหารครบมื้อ /ไม่ครบมื้อ
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะวิทยากร ไป-กลับ
5. ค่าที่พัก
6 .ค่าจัดสถานที่/ตกแต่งสถานที่
7. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
8. ค่าถ่ายเอกสาร
9. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาระบุ
ผู้รับผิด
จานวน แหล่ง
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ
(บาท)
งบ

(สถานที่เอกชน)

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

3.อบรม
ต่างประเทศ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด
10.ค่าเช่าห้องประชุม
11.ค่าป้ายไวนิล
12. ค่าวัสดุสานักงาน
13. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
14. ค่าประกาศนียบัตร
15. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ(ค่าเครื่องเสียง)
16. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
รวม
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าอาหารเย็น
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร
5. ค่าจ้างเหมาพาหนะวิทยากร ไป-กลับ
6. ค่าที่พัก
7. ค่าจัดสถานที่/ตกแต่งสถานที่
8. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
9. ค่าถ่ายเอกสาร
10. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
11.ค่าเช่าห้องประชุม
12.ค่าป้ายไวนิล
13. ค่าวัสดุสานักงาน
14. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
15. ค่าประกาศนียบัตร
16. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ(ค่าเครื่องเสียง)
17. ค่าตอบแทนล่าม
18. ค่าจ้างเหมารถ.......
19. ค่าเบี้ยเลี้ยง
20. ค่าพาหนะ
21. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
22. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
รวมเป็นเงิน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาระบุ
ผู้รับผิด
จานวน แหล่ง
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ
(บาท)
งบ

-

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ
4.ประชุม ........

5.ประชุม
คณะกรรมการ
..........

ผลผลิต

ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

รายละเอียด
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าถ่ายเอกสาร
4. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
5. ค่าวัสดุสานักงาน
6. ค่าป้ายไวนิล
รวม

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาระบุ
ผู้รับผิด
จานวน แหล่ง
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ
(บาท)
งบ

-

1.ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
2.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3. ค่าอาหารกลางวัน
4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
5. ค่าถ่ายเอกสาร
6. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
7. ค่าวัสดุสานักงาน
8. ค่าป้ายไวนิล
รวมเป็นเงิน

6.นิเทศ/เยี่ยม
เสริมพลัง /ประเมิน

7.รับการนิเทศ/
รับการตรวจเยี่ยม
/รับการประเมิน

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3. ค่าถ่ายเอกสาร
4. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
รวมเป็นเงิน
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าอาหารเย็น
4. ค่าวัสดุสานักงาน
5. ค่าที่พัก
6. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3. ค่าถ่ายเอกสาร

-

-

/รับการประเมิน

กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

8.มหกรรม.....
และประกวด

9.รณรงค์.....
............
(ไข้เลือดออก) ซื้อ
ของ

ผลผลิต

ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด
4. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
รวมเป็นเงิน
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3.ค่าเช่าห้องประชุม
4.ค่าสมนาคุณวิทยากร
5. ค่าจ้างเหมาพาหนะวิทยากร ไป-กลับ
6. ค่าที่พัก
7. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
8. ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
9. ค่าถ่ายเอกสาร
10. ค่าจัดทารูปเล่มเอกสาร
11.ค่าป้ายไวนิล
12. ค่าวัสดุสานักงาน
13. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ (กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารในการอบรม)
14. ค่าตอบแทนกรรมการ
15. เงินรางวัล
16. ค่าจ้างทาโล่ประกาศเกียรติคุณ
17. ค่าจ้างทาใบประกาศประกาศพร้อมกรอบ
รวมเป็นเงิน
1. ค่าอาหารกลางวัน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์
4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
5. ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาระบุ
ผู้รับผิด
จานวน แหล่ง
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ
(บาท)
งบ
-

-

9.รณรงค์.....
............
(ไข้เลือดออก) ซื้อ
ของ
กิจกรรมที่สาคัญ
ของโครงการ

10. ศึกษาดูงาน

11. ตรวจคัดกรอง

ผลผลิต

ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

งบประมาณ
รายละเอียด
6. ค่าเบี้ยเลี้ยง
7. ค่าวัสดุสานักงาน
8. ค่าจ้างเหมา
9. ค่าป้ายไวนิล
รวมเป็นเงิน
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.ค่าของที่ระลึกศึกษาดูงาน
3.ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4.ค่าอาหารกลางวัน
5.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
6.ค่าป้ายไวนิล
7. ค่าจ้างเหมารถ
8. ค่าที่พัก
รวมเป็นเงิน
1. ค่าอาหารเช้า
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3. ค่าวัสดุสานักงาน
4. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
5. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
5. ค่าจ้างเหมารถ
6. ค่าป้ายไวนิล
รวมเป็นเงิน

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาระบุ
ผู้รับผิด
จานวน แหล่ง
(ว ด ป) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ
(บาท)
งบ

-

-

-
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กำหนดกำร
ประชุมเพื่อสรุปและวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน วันที่ 2 สิงหำคม 2562
แบ่งกลุ่ม เช้ำ สสจ. 4 กลุ่ม / 4 Excellence
บ่ำย 9 เครือข่าย

Input สรุปผลการดาเนินงาน

-

- เลขา
- Supporter
- Facilitator

เขียว เหลือง แดง ระดับ เครือข่าย/ระดับ รพ.สต. (function)
- ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพสระแก้ว (Area จังหวัด)
- ผลการดาเนินงาน Primary Care 9 เรื่อง 9 อาเภอ (Agenda อาเภอ)
- ผลการดาเนินงาน พชอ. (Area อาเภอ)

ใบงำนวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนระดับเครือข่ำย /รพ.สต.(Function)
ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

ประเด็นพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ

ผลกำรวิเครำะห์
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

ใบงำนวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์สุขภำพจังหวัดสระแก้ว(Areaจังหวัด)
ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

ประเด็นพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ

ผลกำรวิเครำะห์
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

ใบงำนวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนPrimary Care 9เรื่อง9อำเภอ(Agendaอำเภอ)
ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

ประเด็นพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ

ผลกำรวิเครำะห์
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................

ใบงำนวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน พชอ.อำเภอ(Areaอำเภอ)
ลำดับ

ชื่อตัวชี้วัด

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

จุดอ่อน

จุดแข็ง

ประเด็นพัฒนำ/แก้ไขปัญหำ

ผลกำรวิเครำะห์
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
INPUTประกอบด้วย
1.สรุปผลการดาเนินงาน เขียว เหลือง แดง ระดับเครือข่าย /รพ.สต.(Function)
2.ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว(Areaจังหวัด)
3.ผลการดาเนินงานPrimary Care 9เรื่อง9อาเภอ(Agendaอาเภอ)
4.ผลการดาเนินงาน พชอ.อาเภอ(Areaอาเภอ)
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กำหนดกำร
กำหนดเป้ำหมำย objective วันที่ 8 สิงหำคม 2562
แบ่งกลุ่ม เช้ำ สสจ. 4 กลุ่ม / 4 Excellence
บ่ำย 9 เครือข่าย

- เลขา
- Supporter
- Facilitator

Input - เป้าประสงค์สูงสุด
LE , HALE , ดัชนีความสุข
- เป้าประสงค์ราย Excellence
- แนวคิดและหลักการจัดทา Objective & Key results (OKRs)

- OKRs จังหวัด OKRs เครือข่ายที่สอดคล้องจังหวัด OKRs รพ.สต.
- Objective = Key action + Result
ใบงำน
(รายเป้าประสงค์)

ผล

O ตอบจุดหมาย What
การร่าง KR วัด O สาเร็จ How
เป็นผลลัพธ์หลัก
เพื่อผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นเชิงระบบ

เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
เป้าประสงค์ (Goals)
เป้าหมาย (Objective)
รายไตรมาส 1,2,3 ) (ไม่เกิน3-5ข้อ/องค์กร/ไตรมาส)
Key Result (เป็นผลลัพธ์ที่สาเร็จ(Outcome)ที่ทาให้Objectiveเป็นจริงได้ ไม่เกิน3-5ข้อ/Objective)

ได้ Objective จังหวัด/เครือข่าย
ได้ Key Result จังหวัด/เครือข่าย

ใบงำนเป้ำประสงค์ระดับจังหวัด
เป้ำประสงค์สูงสุด(Ultimate Goal).........................................................................................................................................................................................................................................
เป้ำประสงค์(Goal)..................................................................................................................................................................................................................................................................
เป้ำหมำย(Objective)(ไม่เกิน3-5ข้อ/องค์กร/ไตรมำส)
เป้ำหมำย(Objective)1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไตรมำสที่ 1..............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 2...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 3...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 4...............................................................................................................................................................................................................................................................
Key Result(เป็นผลลัพธ์ทสี่ ำเร็จ(Outcome)ที่ทำให้Objectiveเป็นจริงได้ ไม่เกิน3-5ข้อ/Objective)
1..............................................................................................................................................................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................................................................................................................................
4..............................................................................................................................................................................................................................................................................
เป้ำหมำย(Objective)2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไตรมำสที่ 1..............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 2...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 3...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 4...............................................................................................................................................................................................................................................................
Key Result(เป็นผลลัพธ์ทสี่ ำเร็จ(Outcome)ทีท่ ำให้Objectiveเป็นจริงได้ ไม่เกิน3-5ข้อ/Objective)
2.1.............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.4............................................................................................................................................................................................................................................................................

ใบงำนเป้ำประสงค์ระดับเครือข่ำย
เป้ำประสงค์สูงสุด(Ultimate Goal).........................................................................................................................................................................................................................................
เป้ำประสงค์(Goal)..................................................................................................................................................................................................................................................................
เป้ำหมำย(Objective)(ไม่เกิน3-5ข้อ/องค์กร/ไตรมำส)
เป้ำหมำย(Objective)1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไตรมำสที่ 1..............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 2...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 3...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 4...............................................................................................................................................................................................................................................................
Key Result(เป็นผลลัพธ์ทสี่ ำเร็จ(Outcome)ที่ทำให้Objectiveเป็นจริงได้ ไม่เกิน3-5ข้อ/Objective)
1.1.............................................................................................................................................................................................................................................................................
1.2.............................................................................................................................................................................................................................................................................
1.3.............................................................................................................................................................................................................................................................................
1.4.............................................................................................................................................................................................................................................................................
เป้ำหมำย(Objective)2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไตรมำสที่ 1..............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 2...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 3...............................................................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 4...............................................................................................................................................................................................................................................................
Key Result(เป็นผลลัพธ์ทสี่ ำเร็จ(Outcome)ที่ทำให้Objectiveเป็นจริงได้ ไม่เกิน3-5ข้อ/Objective)
2.1.............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.3............................................................................................................................................................................................................................................................................
2.4............................................................................................................................................................................................................................................................................
INPUTประกอบด้วย
เป้าประสงค์สูงสุด LE/ HALE /ดัชนีความสุข
เป้าประสงค์ราย Excellence
แนวคิดและหลักการทาObjective Key Result(OKRs) (O ตอบจุดหมาย What การสร้างKR วัด O สาเร็จ How เป็นผลลัพธ์หลัก)
OKRs จังหวัด OKRs เครือข่ายสอดคล้องกับจังหวัด OKRs รพ.สต. เพื่อผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นเชิงระบบ
Objective= Key Action+ Result
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กำหนดกำร
นำ Objective และ Key Result มำกำหนด How to, Tactics/task วันที่ 15 สิงหำคม 2562
แบ่งกลุ่ม เช้ำ สสจ. 4 กลุ่ม / 4 Excellence
บ่ำย 9 เครือข่าย
In put

Objective/Key Result จังหวัด/เครือข่าย

ใบงำน

เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
Objective
Key Result
How to/Tactics/task ที่สอดคล้องกับ OKRs

ผล

ได้ Action plan จังหวัด/เครือข่าย

ใบงำนกำหนดKROs How to Tactics/task ระดับจังหวัด
เป้ำประสงค์(Goal)..............................................................................................................................................................................................................................
ยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย
(Objective)1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไตรมำสที่ 1..............................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 2.............................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 3.............................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 4.............................................................................................................................................................................................................................
Key Result1.........................................................................................................................................................................................................................
How to…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tactics/task............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Key Result2.........................................................................................................................................................................................................................
How to…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tactics/task............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Key Result3.........................................................................................................................................................................................................................
How to…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tactics/task............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

ใบงำนกำหนดKROs How to Tactics/task ระดับเครือข่ำย
เป้ำประสงค์(Goal)..............................................................................................................................................................................................................................
ยุทธศำสตร์
เป้ำหมำย
(Objective)1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ไตรมำสที่ 1..............................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 2.............................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 3.............................................................................................................................................................................................................................
ไตรมำสที่ 4.............................................................................................................................................................................................................................
Key Result1.........................................................................................................................................................................................................................
How to…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tactics/task............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Key Result2.........................................................................................................................................................................................................................
How to…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tactics/task............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
Key Result3.........................................................................................................................................................................................................................
How to…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tactics/task............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
INPUTประกอบด้วย
เป้าประสงค์สูงสุด LE/ HALE /ดัชนีความสุข
เป้าประสงค์ราย Excellence
แนวคิดและหลักการทาObjective Key Result(OKRs) (O ตอบจุดหมาย What การสร้างKR วัด O สาเร็จ How เป็นผลลัพธ์หลัก)
OKRs จังหวัด OKRs เครือข่ายสอดคล้องกับจังหวัด OKRs รพ.สต. เพื่อผลกระทบโดยรวมที่เกิดขึ้นเชิงระบบ
Objective= Key Action+ Result

กำหนดกำร
นำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 2-3 กันยำยน 2562
นำเสนอ
จังหวัด

ภาพรวม โดย นพ.สสจ.
รายยุทธศาสตร์ โดย ประธาน/เลขาฯ ยุทธศาสตร์

เครือข่ำย

9 เครือข่ำย

กำรเลือกตัวชี้วัด MOU
กรอบกำรนำเสนอ
1. ยุทธศาสตร์ โดยสรุป 3 Flame
2. bjective ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์และปัญหา (รายไตรมาส)
3. Key Result ที่สอดคล้องกับ Objective
4. โดยการ How to/tactic/tasks ที่สอดคล้องกับ Objective และ Key Result
5. กรอบวงเงินงบประมาณ
6. การควบคุมกากับและประเมินผล 1 Flame
ผล

แผนจังหวัด/เครือข่าย 9 แห่ง
การเลือกตัวชี้วัด MOU

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ...(ชื่อหน่วยงาน)...ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แหล่งงบประมาณ

จำนวนแผนงำน/โครงกำร

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสต ปกติ/
ร์
ประจา

รวม

เงิน
งบประมาณ

เงินบารุง
รพ.

อปท.

กองทุน...

อืน ๆ
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รวม
งบประมาณ

รวม

ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอแผน
(.........................................................)
ตำแหน่ง......นักวิชำกำรสำธำรณสุขหรือผู้รับผิดชอบงำนแผน (สสอ.).........

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอแผน
(…………......................................................)
ตำแหน่ง......นักวิชำกำรสำธำรณสุขหรือผู้รับผิดชอบงำนแผน (รพ.).........

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบแผน
(............................................................)
ตำแหน่ง...สำธำรณสุขอำเภอ....................................

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบแผน
(.................................................................)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำล......................

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบแผน
(............................................................)
ตำแหน่ง...............................................................................

ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติแผน
(............................................................)
ตำแหน่ง...............................................................

หมายเหตุ 1. แหล่งงบประมาณ อาจจะเพิม่ เติมหรือปรับเปลี่ยน
ได้
2. ผู้เห็นชอบแผน (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว) และผู้อนุมัติแผนไม่ต้องพิมพ์มา ให้เว้นว่างไว้
3.ให้ผู้อานวยการ รพ.และสสอ.เซ็นต์กากับแผนทุกหน้า

สรุปรายละเอียดงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ...(ชื่อหน่วยงาน)...ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...................................................
กลยุทธ์ .....................................................................
แผนงาน.....................................................................
โครงการ ...................................................................

200
900
5,000
5,000

หมายเหตุ

รายละเอียดงบประมาณ ขอให้ระบุ 1 เซลล์ ต่อ 1 รายการค่าใช้จ่าย

3,000.00

-

-

#######

-

-

-

#######

16,500

-

200
300
10,500

450.00

รวมทั้งสิ้น

กลุม่
งำน
...........

5,000.00

19 ธ.ค.61
20 ก.ค.
62

300

กลุม่
งำน
............

450.00

3,000.00

15 พ.ย.
61
20 เม.ย.
62

-

3.ค่ำถ่ำยเอกสำร................
4.ค่ำวัสดุ................
รวม

500
6,000
400

5,500.00

ค่ำวัสดุ........................
รวม
...............จำนวน 1.ค่ำอำหำรกลำงวัน 250 คน ๆ
.........คน
ละ 2 มื้อ ๆ ละ 80 บำท
2.ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่
250 คน ๆ ละ 4 มื้อ ๆ ละ
20 บำท
ค่ำวัสดุ........................
รวม
...............จำนวน ค่ำอำหำรกลำงวัน............... คน ๆ
.........คน
ละ ......... มื้อ ๆ ละ ........บำท
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ .........
คน ๆ ละ ........มื้อ ๆ ละ ......... บำท

450.00

...............จำนวน ค่ำอำหำรกลำงวัน............... คน ๆ
.........คน
ละ ......... มื้อ ๆ ละ ........บำท
ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ .........
คน ๆ ละ ........มื้อ ๆ ละ ......... บำท

สสจ.

รายละเอียด

ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิด
จานวน แหล่ ระบุ (ว ด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ชอบ
ป)
(บาท) งงบ
5,000
16 ธ.ค.61
กลุม่
20 พ.ค.
งำน
62
.........
500

#######

ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ำร/
อบรม/ สัมมนำ/ประกวด
ฯลฯ

งบประมาณ

450.00

นิเทศ/ประเมิน................

กลุ่มเป้าหมาย/
จานวน

สสจ.

อบรม/ประชุม
...........................

ผลผลิต

ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย

สสจ.

กิจกรรมที่สาคัญของ
โครงการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปี 2563 (ของเครือข่ายบริการสุขภาพ)

เอกสารหมายเลข 10

ชื่อโครงการ.................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.วัตถุประสงค์
1. .................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................
3. กลุ่มเป้าหมาย
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. วิธีดาเนินการ(งานและกิจกรรม)
.................................................................................................................................................. ....................
....................................................................................................................................................................................
5. ระยะเวลาการดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
6. สถานที่ดาเนินโครงการ
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
7. วิทยากร ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ …………………………………………………………………………………..……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
9. การประเมินผลโครงการ (แบบฟอร์มตามเอกสารหมายเลข 2 / ระบุผู้ประเมินโครงการ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ………………………………………………………………………………………………………………………
....................................................................................................................................................................................
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................................................. ...............
....................... ...........................................................................................................................................................

-212. แผนบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง
-การดาเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดราชการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่
ครบตามจานวนเป้าหมาย
-หลักฐานสาคัญทางการเงินประกอบการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้อง

การบริหารจัดการ
-ประสานกลุ่มเป้าหมาย โดยกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
และวันให้ชัดเจน หรือประชาสัมพันธ์ก่อนการจัดงาน
อย่างน้อย 1 เดือน ในหลากหลายช่องทาง
-สารวจแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
-ประสานกลุ่มบริหาร ให้กาหนดแนวทาง หรือคู่มือ
เกี่ยวกับหลักฐานทางการเงินที่ต้องมี ประกอบการเบิก
เบิกจ่ายเงิน

13. งบประมาณ............................................................................................................................. ...........................
....................... ...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายแทนกันได้
ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(...................................................)
ตาแหน่ง (นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ)
ลงชื่อ…………………………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ
(..................................................)
ตาแหน่ง (สาธารณสุขอาเภอ/ผู้อานวยการโรงพยาบาล)
ลงชื่อ..................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(.................................................)
ตาแหน่ง (....รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว)
ลงชื่อ……………………………………………….………….ผู้อนุมัติโครงการ
(.................................................)
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หมายเหตุ 1. ให้ระบุส่วนของงบประมาณ/รายละเอียด ให้อยู่ในหน้าเดียวกันกับ ผู้ลงนามอนุมัติโครงการ
2. การเสนอขออนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ให้บันทึกนาเสนอโดยมีสาระที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ทาหนังสือบันทึกข้อความเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
2.2 ให้แนบโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ จานวน 2 ชุด เมื่อโครงการผ่านการอนุมัติแล้วจะ
ส่งกลับคืน 1 ชุด
2.3 ในส่วนผู้เห็นชอบโครงการ (รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)ไม่ต้องระบุชื่อมา ให้เว้นว่างไว้
3. ในกรณีที่มมี ากกว่า 1 กิจกรรม ทาตารางรายละเอียดงบประมาณ ดังตารางแนบท้าย
4. ในกรณีที่ รพ.สต.เสนอโครงการ ให้ สสอ.เห็นชอบคนที่ 1 ประธาน คปสอ. เป็นผู้เห็นชอบคนที่ 2

รายละเอียดงบประมาณโครงการจัดทาและนาเสนอแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

จานวน

สถานที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รวมงบประมาณ
รายละเอียด

จานวนเงิน

รวม

รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

#REF!

ผู้รับผิด
แหล่งงบ ชอบ
ประมาณ
สสจ.
สระแก้ว

-3เอกสารหมายเลข 1
คาอธิบายการเขียนโครงการ
การเขียนโครงการ มีองค์ประกอบ ดังนี้
ชื่อโครงการ : เป็นชื่อที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อได้ชัดเจนว่าเนื้อหาสาระของสิ่งที่จะทาคืออะไร ต้องเขียน
ชัดเจนว่าต้องการทาอะไร แก่ใคร ที่ไหน
1. หลักการและเหตุผล : (อธิบายหลักการ ความสาคัญ ที่มา และเหตุผล ควรมีการอ้างอิง เช่น
นโยบาย หรือหลักวิชาการ)
2. วัตถุประสงค์ : เป็นข้อความที่แสดงถึงความต้องการที่จะกระทาสิ่งต่างๆ ภายในโครงการให้ปรากฏผล
เป็นรูปธรรม ต้องเขียนให้ชัดเจน ไม่คลุมเครือ สามารถวัดและประเมินผลได้ โดยโครงการหนึ่งๆ อาจมีวัตถุประสงค์
มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ หากเขียนวัตถุประสงค์ไว้มากข้อ จะทาให้ผู้ปฏิบัติมองภาพไม่ชัด และอาจ
ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก (หากเป็นการอบรม ต้องระบุว่าเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน)
3. กลุ่มเป้าหมาย : เป็นกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หรือผู้ได้รับบริการจากโครงการโดยตรงตามวัตถุประสงค์
ของโครงการที่กาหนดไว้ ประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม 2.เจ้าหน้าที่ที่ติดตามผู้
จัดอบรม (พนักงานขับรถยนต์) 3.วิทยากร 4.ผู้เข้ารับการอบรม 5.ผู้สังเกตการณ์
4. วิธีดาเนินการ (งานและกิจกรรม) : ระบุว่าเป็นการบรรยาย/ฝึกปฏิบัติ/กรณีศึกษา/อภิปรายกลุ่ม/
ศึกษาดูงาน/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/เล่นเกมส์/การชมวีดีทัศน์ ฯลฯ
5. ระยะเวลาการดาเนินการ : ระบุเดือนเริ่มต้น และสิ้นสุด (เดือน/ปี)
6. สถานที่ดาเนินโครงการ : ให้ระบุว่าเป็นส่วนราชการ / เอกชน (ห้องประชุมหรือโรงแรม)
7. วิทยากร : หน่วยงานที่สังกัด
8. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ : เป็นตัวบ่งบอกถึงความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้อง
ชัดเจน วัดได้ ประเมินได้ ซึ่งควรกาหนดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
9. การประเมินผลโครงการ : เป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อสรุปผลว่า
โครงการนั้น ๆ ได้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด (ให้ออกแบบการประเมินผลโครงการ ตามเอกสารหมายเลข 2
เฉพาะโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์แนบมาพร้อมกับโครงการ และรายงานผลการประเมินโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์
ดังเอกสารหมายเลข 3 ส่งมายังกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสจ.สระแก้ว ภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้น
โครงการ)
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ต้องระบุไว้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดต่อประสาน ถ้าเป็นกลุ่มควรระบุ
หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการด้วย
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : เป็นการคาดหวังถึงผลการดาเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้อง
คาดคะเนเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ทาโครงการสิ้นสุดลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รับมากน้อยเพียงใด ผลที่
ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างไร

-412. แผนบริหารความเสี่ยง : เป็นวิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์ และลดผลเสียของ
ความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
13. งบประมาณ : เป็นการแสดงงบประมาณที่ใช้ในโครงการ ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจน ได้แก่
- ยอดเงินรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการนั้น
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละด้าน แต่ละรายการเป็นอย่างไร
- แหล่งสนับสนุน /แหล่งงบประมาณ /หมวดเงินที่ระบบงบประมาณนั้นกันไว้

เอกสารหมายเลข 2
แบบฟอร์มการประเมินโครงการ (เฉพาะโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์)
โครงการ.............................................................................................................................................
1. คาถามการประเมิน : การดาเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
ประเด็นดังกล่าวจะต้องเป็นเครื่องส่งเสริมหรือสนับสนุนให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายหรือนโยบายนั้นได้
3.รายละเอียด
วัตถุประสงค์
ของโครงการ
ระบุถึงเจตจานง
ในการดาเนินงาน
ของโครงการ
โดยแสดงให้เห็น
ถึงผลที่ต้องการ
จะบรรลุ

ตัวชี้วัด
ระบุดัชนีชี้วัดที่
สามารถวัด
การบรรลุ
วัตถุประสงค์

เกณฑ์

แหล่งข้อมูล

ดัชนีชี้วัด ระบุ
ความสาเร็จ แหล่งที่มา
มีหน่วยทาง ของข้อมูล
สถิติ เช่น
ร้อยละ
อัตรา
อัตราส่วน
จานวนฯ

เครื่องมือ/
วิธีการ
แบบทดสอบ/
แบบสอบถาม/
แบบ
สัมภาษณ์/
แบบสารวจ
ฯลฯ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ระบุหน่วยทางสถิติ
ร้อยละ /อัตรา/
อัตราส่วน/ค่าเฉลี่ย/
จานวน

4. รายงานผลการประเมินโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินโครงการ ดังเอกสาร
หมายเลข 3)
5. เครื่องมือที่ใช้
*แนบแบบฟอร์มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เช่น แบบประเมิน แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม เป็นต้น

-6(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการประเมินโครงการ (เฉพาะโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์)
โครงการส่งเสริมชุมชนไอโอดีนเข้มแข็ง
1. คาถามการประเมิน : การดาเนินงานของโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่
2.. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
1. เพื่อให้ผู้นาชุมชน/สมาชิกสภาท้องถิ่น/อสม. และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติการ
ดูแลเพื่อส่งเสริมไอโอดีในชุมชน
2. เพื่อให้ร้านค้าจาหน่ายเกลือเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพมาจาหน่ายได้ถูกต้อง
3. เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเกลือที่มีสารไอโอดีนได้มาตรฐาน
3.รายละเอียด
เกณฑ์
เครื่องมือ/
การ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
แหล่งข้อมูล
วิธีการ
วิเคราะห์
ข้อมูล
1. เพื่อให้ผู้นาชุมชน/ ประชาชนผ่าน ไม่น้อยกว่า ผู้นาชุมชน/ แบบสอบถาม ร้อยละ
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 80 สมาชิกสภา ความรู้ความ
อสม. และประชาชนมี การทดสอบ
ของ
ท้องถิ่น/
เข้าใจในการ
ความรู้ความเข้าใจ
ความรู้เรื่องการ ประชาชน อสม. และ ใช้เกลือ
สามารถปฏิบัติการ
ใช้เกลือไอโอดีน
ประชาชน ไอโอดีน
ดูแลเพื่อส่งเสริมไอโอดี
ในชุมชน
2.เพื่อให้ร้านค้า
ร้านค้าจาหน่าย ไม่น้อยกว่า ร้าน
แบบสารวจ ร้อยละ
จาหน่ายเกลือเลือกซื้อ เกลือที่จาหน่าย ร้อยละ 90 จาหน่าย
แบบ
เกลือเสริมไอโอดีนที่มี เกลือเสริม
ของร้านที่ เกลือ
สัมภาษณ์
คุณภาพมาจาหน่ายได้ ไอโอดีนที่ได้
จาหน่าย
ถูกต้อง
คุณภาพ
เกลือ
3.เพื่อให้ประชาชนมี ครัวเรือนใช้
ไม่น้อยกว่า ครัวเรือน แบบสารวจ ร้อยละ
พฤติกรรมการเลือกซื้อ เกลือเสริม
ร้อยละ 90
แบบ
เกลือที่มีสารไอโอดีน ไอโอดีนที่ได้
ของ
สัมภาษณ์
ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน
ครัวเรือน
4. รายงานผลการประเมินโครงการ (รายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินโครงการ ดังเอกสาร
หมายเลข 3)
5. เครื่องมือที่ใช้
*แนบแบบฟอร์มเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด เช่น แบบประเมิน แบบสารวจ แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม เป็นต้น

-7เอกสารหมายเลข 3
แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินโครงการ (เฉพาะโครงการที่เป็นยุทธศาสตร์)
(ให้สรุปรายงานผลการประเมินโครงการ ภายใน 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
ประมาณ 1 – 2 หน้ากระดาษ A4)
เนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
• วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
• รูปแบบการประเมินโครงการ
• กลุ่มตัวอย่าง
• การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
• เครื่องมือ
• การเก็บรวบรวมข้อมูล
• สถิติที่ใช้
• ผลการประเมินโครงการ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)
• สรุปผล (เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่/ควรดาเนินการต่อ/ขยายผล/ปรับปรุง/
ยุติโครงการ)
• ปัญหาอุปสรรค
• ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการต่อไป

