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วิสัยทัศน (Vision) 
 “เปนองคกรหลักในการจัดบริการดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพ และเสริมสรางความเขมแข็งของประชาชน 
 และชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยความรวมมือของภาคีเครือขายทุกภาคสวน” 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาระบบบริการดานสุขภาพใหมีคุณภาพ  
2) เสริมสรางความเขมแข็งของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  
3) เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ในการสรางสุขภาพของประชาชน 

 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงคหลัก (Ultimate Goal) 
ประชาชนมีสุขภาพดี  เจาหนาท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue) 4 ยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ การปองกันควบคุมโรค การคุมครองผูบริโภคและ อนามัย
           สิ่งแวดลอม 
  

เปาประสงค 
 1) ชุมชน มีระบบการจัดการสุขภาพท่ีเขมแข็ง ประชาชนมีวัฒนธรรมสุขภาพท่ียั่งยืนภายใตสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 2) ประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี อัตราปวย อัตราตาย จากโรคท่ี สําคัญท่ีเปนปญหาและปองกันไดใน
 ทุกกลุมวัยลดลงอยางตอเนื่อง 
 กลยุทธท่ี 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพของประชาชนทุกกลุมวัย 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
2) พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ กลุมวัยเรียนและวัยรุน 
3) พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ กลุมวัยทํางาน 

 4) พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพ กลุมผูสูงอายุ 
กลยุทธท่ี 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพเชิงพ้ืนท่ีภายใตระบบสุขภาพอําเภอ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1) สนับสนุนหนวยงานภาคีทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีรวมจัดการกับปญหาและภัยสุขภาพ 
2) สงเสริมระบบการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนใหสามารถพ่ึงตนเองได 
3) สงเสริมการสรางมาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และภัยสุขภาพของพ้ืนท่ี 
4. สงเสริมใหเกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอยางมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวน 
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพประชาชน 

 กลยุทธท่ี 3. พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ โดยผสานการ
 มีสวนรวมของทุกภาคสวนและประชาชน 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) สงเสริมใหประชาชนมีความฉลาดรูทางสุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
2) สนับสนุนพ้ืนท่ีในการสรางความปลอดภัยดานอาหาร ดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ  
3) พัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง  
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4) พัฒนาระบบการปองกันควบคุมโรคแบบบูรณาการกับทุกภาคสวน 
 5) การบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด 
 กลยุทธท่ี 4 พัฒนาสภาพแวดลอมและสรางสรรคอนามัยสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดีของ
 ประชาชน 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ 
2. สนับสนุนใหโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (GREEN & CLEAN Hospital) 

 3. สนับสนุนใหองคกรสวนทองถ่ินรวมคุมครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 เปาประสงค 
    1) ระบบบริการสุขภาพในทุกระดับบริการมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีความเปนเลิศ 
     2) การจัดบริการสุขภาพในทุกระดับบริการมีความเสมอภาค เทาเทียมและเปนธรรม ประชาชนเขาถึง
 สะดวกและเปนท่ีเชื่อม่ันวางใจของผูใชบริการ 
 กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางความมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิท่ี
 ประชาชนเชื่อม่ัน และไววางใจ 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิอยางตอเนื่อง 
2) พัฒนาศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิโดยการสนับสนุนของ DHB 

 3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของการใหบริการใหมีความทันสมัย 
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนายกระดับระบบบริการสุขภาพทุกระดับใหไดมาตรฐานมีความปลอดภัย และสูความ 
                เปนเลิศ 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานการแพทยเฉพาะทาง และความเชี่ยวชาญระดับสูง 
2) พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน และระบบสงตอท่ีมีประสิทธิภาพในทุกระดับ 
3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพในแตละสาขาใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
4) พัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ระบบบริการ One Day Surgery 
5) พัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

 6 พัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
 กลยุทธท่ี 3. สรางระบบบริการสุขภาพท่ีเสมอภาค เทาเทียม เปนธรรมใหประชาชนเขาถึงดวยความ
 สะดวก อุนใจ และเชื่อม่ันวางใจในการรับบริการ 
     มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดระบบการกระจายทรัพยากร และการใชทรัพยากรรวมกันในพ้ืนท่ี 
2. พัฒนาขีดความสามารถของหนวยบริการทุกระดับ ใหสามารถจัดบริการสุขภาพไดอยางมีมาตรฐาน 
และมีคุณภาพ 
3. สรางระบบการสื่อสารการบริการสุขภาพสูสาธารณะเพ่ือการสรางความเขาใจตอประชาชนและสังคม 

 4. จัดบริการเพ่ือตอบสนองผูรับบริการตามกลุมเปาหมายเฉพาะ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การบริหารและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล 
     เปาประสงค 
     1. บุคลากรมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และเพียงพอตามเกณฑมาตรฐาน 
     2. บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขและความภาคภูมิใจในการดูแลสุขภาพประชาชน 
     3. เครือขายสุขภาพภาคประชาชนมีประสิทธิภาพในการทํางานเชิงพ้ืนท่ี และมีสมรรถนะ เปนท่ียอมรับ
 และเชื่อม่ันของประชาชน 

 กลยุทธท่ี 1 สรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานกําลังคนใหมีคุณภาพ สามารถใชประโยชนไดทันที 
2. จัดทําแผนผลิตและจัดหากําลังคนใหเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี และรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพสู
ความเปนเลิศ 
3. กําหนดหลักเกณฑการกระจายกําลังคนใหเหมาะสม เปนธรรม 

 4. เสริมสรางขวัญกําลังใจบุคลากรเพ่ือการธํารงรักษาและความภักดีตอองคกร 

 กลยุทธท่ี 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับและเครือขายสุขภาพ รองรับ
 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพและความจําเปนของจังหวัด 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
2) สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษา และสภาวิชาชพี ในการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 
3) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายใหมีความเขมแข็งและมีขีดความสามารถสูง 

 4) พัฒนาศักยภาพ อสม. และ อสค. อยางตอเนื่อง 

 กลยุทธท่ี 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายสุขภาพประชาชนให มีความสุข มี
 ความมุงม่ันและมีความภาคภูมิใจ  ในการปฏิบัติภารกิจดานสุขภาพเพ่ือประชาชน 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) สงเสริมการสรางนวัตกรรมในการดูแลบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตและมีความสุขในการทํางาน 
2) สงเสริมกลไกประชารัฐเขามามีสวนรวมเปนจิตอาสาในบริการสุขภาพ 
3) สรางจิตสํานึกของบุคลากรสาธารณสุข และเครือขายสุขภาพประชาชนใหเห็นคุณคาและภาคภูมิใจใน
การทํางาน 

 4) สงเสริมการประพฤติและปฏิบัติตามคานิยม MOPH สูองคกรแหงความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4  การบริหารจัดการองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 
 เปาประสงค 

1) หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ มีการบริหารท่ีมีคุณธรรม มีความโปรงใส และยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเปนองคกรคุณภาพ 
2) หนวยงานสาธารณสุขมีการบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 
3) ระบบคลังขอมูลสารสนเทศมีคุณภาพและพัฒนาสูงสังคมดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมดานสุขภาพไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนางาน 
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กลยุทธท่ี 1. เพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกการบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1. สรางและพัฒนาเครือขายดานการปราบปรามทุจริต 
2. ประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และการบริหารความเสี่ยง 
3. องคกรสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาตนเองตามเกณฑคุณภาพ (สสจ/สสอ: PMQA รพ.:HA ข้ัน 3        
รพสต.: รพสต.ติดดาว) 
4. องคกรสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาตนเองตามเกณฑองคกรคุณธรรม 
5. เชิดชูเกียรติองคกรคุณธรรม และบุคคลตนแบบดานจริยธธรมและคุณธรรม 

 กลยุทธท่ี 2. พัฒนาดานการเงินการคลังและการบริหารทรัพยากรของหนวยบริการ 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1.เพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสทางการเงินจากการจัดบริการสุขภาพรองรับผูมีกําลังซ้ือ 
2.หนวยบริการจัดทําแผนทางการเงินและติดตามกํากับอยางสมํ่าเสมอ  
3.สรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรดวยการเพ่ิมรายได ลดรายจาย  
4.พัฒนาระบบบัญชีใหไดมาตรฐาน 

 5.พัฒนาศักยภาพเครือขายและผูปฏิบัติงานดานบริหาร 

 กลยุทธท่ี 3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีคุณภาพและพัฒนาสูสังคมดิจิทัล 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. สรางกลไกและระบบตรวจสอบคุณภาพขอมูลตั้งแตตนทาง กลางทาง และปลายทาง 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการบริหารและบริการใหมีความทันสมัย 

 3. สรางระบบคลังขอมูลสารสนเทศใหมีคุณภาพสูสังคมดิจิทัล 

 กลยุทธท่ี 4. พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. สรางพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
2. สรางนักวิจัยหนาใหม 
3. สรางชุมชนแหงการเรียนรูผานชุมชนนักปฏิบัติ 

 4. พัฒนาระบบสารสนเทศดานวิจัยและนวัตกรรมรองรับการเปนชุมชนแหงการเรียนรู 
 จากการวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพของจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2561พบวา จังหวัดชัยภูมิมีประเด็น
ปญหาท่ีสําคัญ 10 ประเด็น และคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ไดนําประเด็นปญหาดังกลาวมาปฏิรูป (Retreat) หารูปแบบการทํางานในรูปแบบใหม ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

ประเด็น Retreat ๑: การพัฒนางานอนามัยแมและเด็ก 
    สภาพปญหา พบวา 
 - มารดาเสียชีวิต 1 ราย (14.98 / แสนการเกิดมีชีพ) 
 - ฝากครรภกอน 12 wks เทากับ 61.9% 
 - ANC คุณภาพ 44.3% เสริม iodine 72.9% โลหิตจาง 15.3% 
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 เปาหมาย 1 : ลูกเกิดรอด แมปลอดภัย 
   กลยุทธ 

1. การเตรียมความพรอมตอการตั้งครรภ 
 - สรางจิตอาสาแมและเด็กในชุมชน 
 - สราง รร.พอแมในชุมชน 
 - สรางมาตรการชุมชนเสริมพลังการฝากครรภ 
2. พัฒนาระบบเฝาระวังภาวะเส่ียงในการตั้งครรภ 
 - การเยี่ยมเสริมพลังของMCH Board 
 - พัฒนาระบบสงตอขอมูลภาวะเสี่ยงระหวางชุมชนกับหนวยบริการ 
 - สรางความตระหนักรูแกชุมชน 

 3. เสริมศักยภาพมหัศจรรย1000 แรกแหงชีวิต สูความย่ังยืน 
 - ผลักดันโครงการผานกลไก พชอ. 
 - พัฒนา/คนหานวัตกรรมในการดูแลแมและเด็ก 
 - สงเสริมกิจกรรมดานสังคมในชุมชนอยางตอเนื่อง 
4. พัฒนาคุณภาพบริการMCH 
 - บริการงานฝากครรภ 
 - การเยี่ยมบานหลังคลอด 
 - พัฒนาคุณภาพหองคลอด 

  เปาหมาย 2 : ลูกสูงดี สมสวน พัฒนาการสมวัย 
 5. สงเสริมความรวมมือหุนสวนสุขภาพ 

 - สนับสนุนการยกระดับศูนยเด็กเล็กในชุมชน และโรงเรียน 
 - สรางการสื่อสาร และสรางกระแสสังคม 
 - สรางนโยบายสาธารณะ/มาตรการสังคม 

 6. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชน 
 - จัดตั้งโรงเรียนพัฒนาการเด็กในชุมชน 
 - สรางและพัฒนาจิตอาสาแมและเด็กตอการดูแลพัฒนาการเด็ก 
 - พัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรูในชุมชน 
7. พัฒนาคุณภาพบริการเด็กอายุ0-5ป 
 - พัฒนาคุณภาพคลินิกสุขภาพเด็กดี 
 - ฝกทักษะบุคลากรสาธารณสุขดานการตรวจและสงเสริมพัฒนาการเด็ก 

•   - พัฒนาระบบเฝาระวัง/ติดตามเด็กในชุมชน 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  - หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลตามเกณฑมาตรฐาน  
   - มารตาและทารกปลอดภัยจากการคลอด 
    - มีเครือขายทํางานท่ีเขมแข็ง 
  - เด็กมีพัฒนาการดีสมวัย และ สูงดีสมสวน 
    - มีเครือขายทํางานท่ีเขมแข็ง 
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ประเด็น Retreat ๒: GREEN&CLEAN Hospital 
    สภาพปญหา 
 - รพ.ผานเกณฑ GREEN & CLEAN   
      * ระดับดีมาก 6 แหง  
  * ระดับดี 14 แหง   
  * ระดับพ้ืนฐาน 2 แหง 
 - รพ.สต.ผานเกณฑ GREEN & CLEAN จํานวน 68 แหง รอยละ 40.7 
   เปาหมาย: รพ.ผานเกณฑG&Cระดับดี รอยละ100 และระดับดีมาก รอยละ50 
   กลยุทธ 
 1.พัฒนารพ.ตามเกณฑGREEN&CLEEN 

 - จัดทําMOUกับหนวยงานยอย   
 - ประเมินโดยทีมภายในและภายนอก           
 - ประกาศเชิดชูเกียรติรพ.G&C 
2. สรางความตระหนักรูของบุคลากรโรงพยาบาล 
 - จัดการสื่อสารผานสื่อท่ีเหมาะสม  
 - จัดการและเปลี่ยนเรียนรูภายในรพ.      
 - สงเสริมการสรางนวัตกรรม G&C    
3.สงเสริม G&C ลงสูชุมชน 
 - สรางเครือขายชุมชนพัฒนา G&C Community   
 - สรางชุมชนตนแบบดาน G&C   
 - ประกาศเชิดชูเกียรติชุมชนตนแบบ G&C 

    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.สถานบริการสาธารณสุขทุกแหงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินงานลดโลกรอนภายใต กิจกรรม
   และกลยุทธหลัก GREEN & CLEAN  
      2.สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปนแบบอยางในการดําเนินการลดโลกรอน และ
   สามารถขยายผลการดําเนินการในหนวยงานอ่ืนได 
      3.บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขมีความรูและมีความตระหนักในเรื่องโลกรอนท่ีมีผลกระทบตอ 
    สุขภาพ 
      4. เกิดชุมชนตนแบบดานการจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอม (Active Community) 

ประเด็น Retreat ๓: การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน DM&HT 

   สภาพปญหา 
      - อัตราปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และความดันยังเพ่ิมข้ึน 
      - อัตราปวยโรคหลอดเลือดสมอง ผลงาน 8.17 (เปานอยกวา7%) 
      - อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจผลงาน 4.92: แสนประชากร (เปานอยกวา27:แสน ปชก) 
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 เปาหมาย:  ชุมชนลดเส่ียง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

   กลยุทธ 
     1. พัฒนาระบบเฝาระวังภาวะเส่ียงในชุมชน 

- พัฒนาระบบสงตอขอมูลภาวะเสี่ยงระหวางชุมชนกับหนวยบริการ 
- สรางทีมจิตอาสาชุมชนเพ่ือนชวยเพ่ือน 

      2. สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพในชุมชน 
- สนับสนุนกิจกรรม 3อ2ส ในชุมชน 
- สรางมาตรการชุมชน  เสริมพลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- สรางชุมชนตนแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

      3. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 
- สรางการสื่อสารและสรางกระแสสังคม 
- สรางบุคคล/ครอบครัวตนแบบสุขภาพดี 

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - อัตราปวยรายใหมจากโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง 
 - อัตราตายดวยโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง 

ประเด็น Retreat ๔: การดําเนินงานยาเสพติด 
   สภาพปญหา 
      เด็กและเยาวชน ชวงอายุ 11-24 ป เสพติดบุหรี่ สุรา ยาเสพติด เพ่ิมข้ึน 
      - ชวงอายุ 1-17 ป     =   44.5 % 
      - ชวงอายุ 18-25 ป   =   30.0 %   
   เปาหมาย: คนชัยภูมิปลอด ภัยจากยาเสพติด 
   กลยุทธ 
      1. สรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชน 

     - สรางชมรมTo Be No.1ในชุมชน 1รพ./รพสต.1ชมรม 
     - สรางเสริมทักษะชีวิตในและนอกรร. 
     - พัฒนารูปแบบการสื่อสารในครอบครัว 

 2. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
     - เสริมศักยภาพสภาเยาวชน/สภาชุมชน 
     - สรางมาตรการชุมชน 
     - สรางอําเภอตนแบบการปองกันแกไขปญหายาเสพติด   

 3. สรางงานแบบบูรณาการทุกภาคสวน 
 - จัดทําแผนยุทธศาสตรแบบมีสวนรวม 
 - วางระบบติดตาม ประเมินผล 
 - ปรับโครงสรางและบทบาทหนาท่ีใหชัดเจนทุกระดับ 
 - พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  - อัตราการเสพสารเสพติดในเยาวชนลดลง 
  - คนชัยภูมิมีภูมิคุมกันดานยาเสพติด 
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ประเด็น Retreat ๕: ยกระดับ PCC ใหเปนไปตามมาตรฐาน (๓S) 
    สภาพปญหา 
 จากปงบประเมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เปดดําเนินการ ๑๐ ทีม ผานเกณฑ ๓S จํานวน ๙ ทีม คิดเปน 
 ๙๐ % พบประเด็นปญหา คือ 
     1. ดานโครงสราง: มีความคลาดเคลื่อนในสถานท่ีจัดตั้ง PCC 
 2. บทบาทหนาท่ีของ Staff ไมชัดเจน 
 3. ยังไมมีการเชื่อมระบบขอมูลในการใหบริการ ระหวาง รพ.แมขาย และ PCC 
   เปาหมาย:  ระบบบริการปฐมภูมิผานมาตรฐาน3S 
   กลยุทธ 
 1. พัฒนา 3S ในพ้ืนท่ีท่ีมีFM 
     - Structure –ท่ีตั้งตามความเหมาะสม/ใชมาตรฐาน รพสต.ติดดาว 
     - Staff -อบรมFM/เติมสหวิชาชีพ/พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพ เชนFN 
     - System -Data center/จัดบริการเชิงรุก/service packageในPCC 

 2. พัฒนา2Sในพ้ืนท่ีไมมีFM 
    - Structure –ท่ีตั้งตามความเหมาะสม/ใชมาตรฐาน รพสต.ติดดาว 
    - System -Data center/จัดบริการเชิงรุก/service packageในPCC 
    - อบรมสหวิชาชีพ ดานFM 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   - Work shop การดูแลแบบFM 
   - ถอดบทเรียน PCC Model 
   - พัฒนาเครือขาย FM 
4. กําหนดนโยบายสาธารณะ 
   - นโยบายสาธารณะระดับจังหวัด เชน RDU TB 
   - นโยบายระดับอําเภอ ตามบริบทของพ้ืนท่ี 

     ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
   - พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวใหไดมาตรฐาน PCC 

ประเด็น Retreat ๖: การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
   สภาพปญหา 
      ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ไมบรรลุผลตาม
เปาหมายซ่ึงผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2561 เทากับ 51.5 (เปาหมาย รอยละ 90) พบวา 
 - ผูรับผิดชอบขาดความรูความเขาใจ 
 - การสื่อสารสูผูท่ีเก่ียวของ (ผูปฏิบัติ) ของหนวยงานไมมีประสิทธิภาพ 
 - บุคลากรของหนวยงานไมเพียงพอ 
 - ผูปฏิบัติไมสามารถรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษตามแนวทาง ITA   (เก็บยอนหลัง) 
  เปาหมาย: หนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด และอําเภอผานเกณฑประเมินITA รอยละ90 
  กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม 
     - จัดทําโปรแกรมรายงาน ITA 4.0 
 - ติดตามงานผานระบบ On Site Visit 
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 - บูรณาการตรวจรวมกับทีมตรวจสอบภายใน 
2. สรางความตระหนักรูของบุคลากรสาธารณสุข 
     - สราง Coaching Team จังหวัด 
     - อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข 
     - การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. สงเสริมองคกรคุณธรรมย่ังยืน 
     - จัดทําแผนพัฒนาองคกรคุณธรรมและITA 
 - สงเสริมบุคลากรสธ.สรางนวตักรรมคุณธรรม 
 - พัฒนาระบบเฝาระวังและตัวชี้วัดความเสี่ยง 

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - หนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอําเภอ เปนองคกรคุณธรรมและโปรงใส ผานเกณฑ
   ประเมิน ITA รอยละ90 

ประเด็น Retreat ๗: การดําเนินงานควบคุมภายใน 
   สภาพปญหา 
 - ไมมีผูรับผิดชอบหลัก ไมมีการมอบหมายงานเปนลายลักษณ   อักษร 
 - ความไมรู/ไมเขาใจในเนื้อหา ไมใหความสําคัญ 
 - ไมมีเจาภาพหลักของงานควบคุมภายในของหนวยงาน 
 - ขาดการควบคุม กํากับ และติดตามอยางตอเนื่อง 
     กลยุทธ 

 1. พัฒนาระบบควบคุม กํากับและติดตาม 
    - จัดทําประกาศเปนวาระของสสจ.ชัยภูมิ 
    - ติดตามงานผานระบบOn Site Visit 
    - ควบคุมกํากับผานระบบรายงาน 
 2. สรางความตระหนักรูของบุคลากรสาธารณสุข 
    - สรางCoaching Team จังหวัด 
        - อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข 
    - การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 3. พัฒนาองคกรควบคุมภายในเปนเลิศ 
   - จัดทําแผนพัฒนาองคกรตามระบบควบคุมภายใน 
   - สงเสริมหนวยงานยอยสรางนวัตกรรมควบคุม 
   - พัฒนาระบบเฝาระวังและตัวชี้วัดความเสี่ยง 

    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีการควบคุมกํากับ การใชทรัพยากรอยางคุมคา มีประสิทธิภาพ ลด
   ความเสี่ยงและโปรงใส 

ประเด็น Retreat ๘: พัฒนาระบบขอมูล 43 แฟม ใหมีคุณภาพและใชงานไดจริง 
   สภาพปญหา 
 - ขอมูล 43 แฟมไมมีคุณภาพใชงานไดจริง 
 - ระบบ Chaiyaphum Smart Regulator ยังไมสะดวกตอการใชงาน 
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 - ปญหาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล [HAIT] 
 - บุคลากรระดับหนวยบริการขาดองคความรูในการวิเคราะห และควบคุมกํากับขอมูลสุขภาพอยาง
    ตอเนื่อง 
  กลยุทธ 

 1. พัฒนาระบบควบคุมกํากับขอมูลตนน้ําใหมีปะสิทธิภาพ 
    - พัฒนาโปรแกรม iChecker4.0 
    - พัฒนาระบบ CSG4.0 
    - พัฒนาระบบ CSM4.0 
 2. พัฒนาระบบควบคุมกํากับขอมูลใหมีประสิทธิภาพ 
     - ปรับปรุง CSC4.0 เขาใกล AI 
         - พัฒนาระบบ CSG4.0 [คูมือ] 
         - พัฒนาระบบ CSM4.0 [ชองทางติดตอ] 
 3. สรางชองทางการเรียนรูโดย Digital Content 
     - พัฒนาระบบ Health Station4.0 
         - พัฒนาระบบ HIE 
         - พัฒนา Application Ask Me4.0 
         - พัฒนา Application PHR [mHealth]..H4U 
 4. เพ่ิมสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
     - เสนอใหผูบริหารกําหนfสมรรถนะ Digital Competency แกเจาหนาท่ี 
     - พัฒนา Digital Competency ใหกับเจาหนาท่ีทุกระดับ 
     - พัฒนาแนวทางวิเคราะหขอมูลแนวใหมใหกับเจาหนาท่ี 
     - พัฒนาระบบ CSM4.0 [ชองทางติดตอ] 

    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรสาธารณสุขมีความรูดาน Digital 
 2. บุคลากรสาธารณสุข.มีโปรแกรม/Application สนับสนนุการตรวจสอบ/และคืนกลับขอมูล 
 3. ขอมูล 43 แฟมมีความถูกตองครบถวน ใชงานไดจริง 
 

ประเด็น Retreat ๙: การใชยาอยางสมเหตุสมผล [RDU] 
   สภาพปญหา 
  1.บุคลาการทางการแพทยยังขาดความตระหนักในการดําเนินการตามนโยบาย RDU 
  2.คุณภาพของขอมูลในระบบท่ียังมีความคลาดเคลื่อนจากขอมูลจริง 
   เปาหมาย 
 RDU 1 ผานรอยละ 90 (เนนความยั่งยืน) 
 RDU 2 ผานรอยละ 20 
   กลยุทธ 

    1. บูรณาการ RDU กับService Plan 
   - บูรณาการ RDU อายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
   - เสริมการใชยาสมุนไพร เปน first line drugทดแทนการใชยา ATB  
    2. การขับเคลื่อนงานใน รพ.สต. 



41 
 

มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

  - คูมือแนวทางตางๆ หรือ Guideline  
  - สรางความเขาใจใหประชาชนไดรับรู 
    3. พัฒนาการควบคุมกํากับ ติดตามผล 
  - พัฒนาระบบฐานขอมูล HDC  
  - วางระบบติดตาม ประเมินผล 
  - External Audit เสริมพลังเชิงบวก  

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.การดําเนินงาน RDU จังหวัดชัยภูมิ มีผลการดําเนินงานท่ีเปนไปตามเปาหมาย 
 2. ผลงานท่ีแสดงในระบบ HDC เปนขอมูลท่ีตรงตามความเปนจริง และมีการประเมินผลขอมูลได
    อยางมีคุณภาพ 
 3. บุคลาการทางการแพทยท่ีเก่ียวของเห็นความสําคัญ ใหความรวมมือและรับผิดชอบรวมกัน 

ประเด็น Retreat ๑๐: การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยวัณโรค 
   สภาพปญหา 
 ๑. อัตราการตายสูง(10.19%)  
 ๒. มีผูปวย MDR – TB, XDR-TB ทุกอําเภอ ยกเวน เกษตรสมบูรณ,บานแทน,คอนสาร และซับใหญ  
 ๓. ยังพบวามีผูปวย TB ขาดยา และการรักษาลมเหลว 
   เปาหมาย : คนหาผูปวยไดเร็ว รักษาไดครบ จบดวยหายจาก TB 
   กลยุทธ   

 1. จัดระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
    - พัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
 - จัดทาแผนงานโครงการเชิงกลยุทธ 
 - การบริหารบุคลากรและทรัพยากร 
 - การจัดการความ 
   2. การจัดกระบวน การดําเนินงานแบบมีสวนรวม 
 - ระบบการคนหาและควบคุมโรค  
 - ระบบการติดตาม การสงตอ 
 - พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   3. พัฒนาระบบงานของหนวยบริการ 
 - ระบบ Confirm การวินิจฉัย TB + Audit 
   - Screening กลุมเสี่ยง DM, ผูสัมผัส 
 - ติดตามการรักษา + การใชยา  
   4. วางกลไกการขับเคลื่อนการคนหาและควบคุม 
 - อําเภอควบคุมโรคเขมแข็งแบบยั่งยืน 
 - ระบบสุขภาพระดับอาเภอ/พชอ, 
 - ศูนยปฏิบัติการควบคุมปองกันวัณโรค 

    ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1. ผูปวยวัณโรคไดรับการรักษาหายขาด มากกวารอยละ ๘๕ 
      2. อัตราการตายดวยวัณโรคลดลง 
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แผนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  

  ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
แหลงงบประมาณตางๆ ดังนี้ 
  1.งบผลผลิตและงบเบิแทนกรม (งบ Function) 
  2.งบบูรณาการภาค 
  3.งบพัฒนาจังหวัด 
  4.งบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ไดจัดสรรงบดําเนินงานรองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ภายใตการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบประมาณ โดยไดจัดสรรงบประมาณ ใหแตละกลุมงานภายในสํานักงาน
และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เพ่ือการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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1.การจัดสรรงบบริหารจัดการพ้ืนฐาน (งบผลผลิต) สําหรับสาํนักงานสาธารณสุขอําเภอ ปงบประมาณ 2562 

ลําดับที ่ อําเภอ 

 1.สนับสนุน สสอ.เมือง ไปกอน 
เน่ืองจากใชเปนศูนยกลาง
ประสานงาน  

 2.คา K                 3.จํานวน รพ.สต. ใน

อําเภอน้ันๆ (B)  
 4.ระยะทาง จาก
อําเภอน้ัน ๆ ถึง 

ศาลากลางจังหวัด

(C)  

 5.ประชากร UC ณ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 

2560 (จากweb 
สปสช.) (D)  

 6.จํานวนหมูบาน 

ของอําเภอน้ันๆ (E)  

 รวมแตละอําเภอ  

 (ทุกอําเภอไดเทากัน)   (จํานวน รพ.สต. X 
Unitcost)  

 (ระยะทาง X 
Unitcost)  

 (จํานวนประชากร X 
Unitcost)  

 (จํานวนหมูบาน X 
Unitcost)  

1 เมือง             50,000.00         178,125.00         118,750.00            1,985.37           43,834.17           39,480.52         432,175.06  

2 เกษตรสมบูรณ          178,125.00           90,476.19           
27,795.19  

         27,696.67           25,380.33         349,473.39  

3 ภูเขียว          178,125.00           84,821.43           
32,560.08  

         31,897.17           27,319.11         354,722.79  

4 แกงครอ          178,125.00           84,821.43           
22,236.15  

         23,740.78           22,207.79         331,131.15  

5 หนองบัวแดง          178,125.00           73,511.90           
20,647.86  

         26,408.10           22,912.80         321,605.66  

6 จัตุรัส          178,125.00           62,202.38           
17,074.19  

         18,223.78           20,974.03         296,599.38  

7 บําเหน็จณรงค          178,125.00           62,202.38           
23,824.45  

         13,308.01           16,743.97         294,203.81  

8 เทพสถิต          178,125.00           56,547.62           
41,692.79  

         18,570.32           16,215.21         311,150.94  

9 บานเขวา          178,125.00           62,202.38            6,353.19           12,411.05           15,510.20         274,601.82  

10 คอนสาร          178,125.00           50,892.86           
50,031.35  

         15,918.81           14,981.45         309,949.46  

11 คอนสวรรค          178,125.00           50,892.86           
15,088.82  

         12,597.11           18,153.99         274,857.77  
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12 บานแทน          178,125.00           33,928.57           
36,530.83  

         11,677.61           11,632.65         271,894.66  

13 หนองบัวระเหว          178,125.00           33,928.57           
13,897.60  

          9,913.97           10,222.63         246,087.77  

14 ภักดีชุมพล          178,125.00           33,928.57           
35,339.60  

          8,173.89            8,283.86         263,850.92  

15 เนินสงา          178,125.00           33,928.57           
12,706.37  

          6,659.22            8,460.11         239,879.28  

16 ซับใหญ          178,125.00           16,964.29           
22,236.15  

          3,969.36            6,521.34         227,816.13  

  รวมทั้งจังหวดั             50,000.00      2,850,000.00         950,000.00         
380,000.00  

       285,000.00         285,000.00      4,800,000.00  
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การจัดสรรงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) 

    

อันดับ รายการ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 

  1. ประมาณการรายรับงบดําเนินงานท้ังหมดของหนวยงาน     

1 งบผลผลิต (งบดําเนินงาน)      
14,131,900.00  

**งวด 1จัดสรร 
7,473,000 บาท 

2 งบ PPA สป.สช.       4,211,440.00    

3 งบพัฒนาจังหวัด 1,440,000.00 **อวล.(อาหาร) 
440,000 สมุนไพร 
500,000 สงเสริม (ลด
อวน ลดพุง) 100,000 
บาท ยาเสพติด 
400,000 บาท 

4 งบเบิกแทนกรม/จากหนวยงานอ่ืนๆ     

    - งบ ITA 30,000.00   

    -  งบกรมสบส. (อสม.) 1,215,240.00   

    -  งบยุทธศาสตรเฉพาะ (ยาเสพติ เหลา,บุหรี) 3,257,000.00   

    - งบกองทุนเอดส (สปสช.) 500,000.00   

    - งบบูรณาการภาค (อุดหนุน 500000 บาท บูรณาการ 
2,428,800 บาท) 2,958,270 

  

    - งบ อย. 194,600.00   

    - งบแกไขปญหาความรุนแรงและสตรี OSCC 152,000.00   

    - งบควบคุมโรค (คาตอบแทนคกก.) 120,000.00   

   - งบอวล. บําบัดน้ํา 72,600 บาท  72,600.00   

    - งบตางดาว 40,000.00   

    - งบศูนยอาเซ่ียน 170,000.00   

    - งบ นิติเวช 121,000.00   

    - งบพชอ. 480,000.00   

5 งบดําเนินงานข้ันต่ํา (ไมทําเวช,สาธารณูปโภค)  1,079,000.00 **งวด 1  จัดสรร 
940,700 บาท 

  รวมประมาณการรายรับ 30,173,050.00   
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อันดับ รายการ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 

  2. การจัดสรรงบดําเนินงาน     

1 งบผลผลิต (งบดําเนินงาน) จัดสรรดังนี้      14,131,900.00    

  รวมยอดจัดสรร     14,131,900.00    

  3.ประมาณการรายจาย     

  1.1 งบบริหารจัดการข้ันพ้ืนฐานของสสจ. (งบกลาง)        4,000,000.00  *ไมรวมงบสาธารณูปโภค  

    - คาใชสอย และสาธารณูปโภค      

    - งานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว.จํานวน 67,000.00  
บาท 

    

    - โครงการรับเสด็จฯเยี่ยมหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว.
จังหวัดชัยภูมิ                  จํานวน 550,000.00 บาท  
(กันเงินไว)********** 

    

    - งานออกติดตามเยี่ยมผูปวยในพระราชานุเคราะห
จํานวน 11,520.00 บาท 

    

  1.2 งบบริหารจัดการข้ันพ้ืนฐานของสสอ.       4,800,000.00    

  1.3 งบนโยบายเรงดวน.       1,000,000.00    

  1.4 ยอดเสนอของบจากกลุมงาน       4,659,520.00    

  รวมประมาณการรายจาย     14,459,520.00    

  ยอดจัดสรร - ประมาณการรายจาย -       327,620.00    



47 
 

มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562    สํานักงานสาธารรสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

1 โครงการพัฒนาระบบระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจร 
จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  12,761,500.00       งานพ้ืนฐาน NCD 

2 โครงการปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง : เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และไต จังหวัด
ชัยภูมิ   ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

0.00      
160,000.00 
งบสปสช. 

      งานพ้ืนฐาน NCD 

3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

17,280.00         งานพ้ืนฐาน NCD 

4 โครงการพัฒนาเครือขายโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดชัยภูมิ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

9,000.00   /   / งานพ้ืนฐาน NCD 

5 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  จังหวัดชัยภูมิ  ป 
2562 

0.00 6,027,950.00 / / / งานพ้ืนฐาน NCD 

6 โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

150,980.00         งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

7 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

102,040.00 120,000.00 / 

 

/ งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

8 โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค เฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมวัณโรคดื้อยา จังหวัดชัยภูมิ ป ๒๕๖๒ 

0.00 684,520.00 / 

 

/ งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

9 โครงการปองกันควบคุมโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 65,600.00         งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562)  
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

10 โครงการปองกันควบคุมโรคท่ีปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

70,000.00 800000          
(ลงรพ.ตรง) 

เบิกจาก
กรม7,520 

    งานพ้ืนฐาน ควบคุม
โรค 

11 โครงการพัฒนาระบบการปองกันและควบคุมพยาธิโรคใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดีในพ้ืนท่ีเสี่ยง   จังหวัดชัยภูมิ  ป 2562 

0.00 2,928,800.00       งานพ้ืนฐาน ควบคุม
โรค 

12 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาณศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ  ป 2562 

40,000.00         งานพ้ืนฐาน ควบคุม
โรค 

13 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 314,210.00   /   / แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 

14 โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 
ดีเดน ระดับจังหวัดและการจัดงาน วัน อสม. แหงชาติ  จังหวัด
ชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 2562  

279,000.00 279,000.00       แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 

15 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan)  จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ  2562 

104,750.00         แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 

16 โครงการขับเคลื่อนองคกร 4.0 ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

157,175.00   /   / แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 

17 โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ 31,950.00   /   / แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 

18 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล 
จังหวัดชัยภูมิ 

99,750.00         แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) ตอ 
 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

19 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย งานรังสีวินิจฉัย และงานกายภาพบําบัด จังหวัด
ชัยภูมิ 

35,675.00         แผนงาน
ยุทธ 

พัฒน
รูปแบบ 

20 โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

51,540.00           พัฒน
รูปแบบ 

21 โครงการสงเสริมสุขภาพวัยรุน 18,900.00 25,000.00       งานบูรณา
การ 

สงเสริม 

22 โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดชัยภูมิ ป 2562  69,720.00         งานบูรณา
การ 

สงเสริม 

23 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต จังหวัดชัยภูมิ 101,940.00     /   งานบูรณา
การ 

สงเสริม 

24 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย “คนชัยภูมิฝากครรภไว ลูกเกิดรอด แมคลอดปลอดภัย 
แสนภูมิใจเด็กพัฒนาการดี” 

30,900.00 10,000.00 /   / งานบูรณา
การ 

สงเสริม 

25 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยทํางาน 291,820.00 งบจว.100,000 
+งบสปสช. 

  /   งานบูรณา
การ 

สงเสริม 

26 โครงการบูรณาการสงเสริมสุขภาพหากลุมวัย จังหวัดชัยภูมิ ป 
2562 

34,500.00 

 

        สงเสริม 

27 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและ
วัยรุน 

38,400.00         งานบูรณา
การ 

สงเสริม 
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) ตอ 
 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

28 การพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 0.00 686,970.00 /   / งานพ้ืนฐาน อวล 

29 การพัฒนาชุมชนเขมแข็ง และบูรณาการการจัดบริการอนามัย
สิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

0.00 81,250.00         อวล 

30 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผูบริโภคปลอดภัย สมุนไพรลางพิษ 
กายจิตผองใส (คลินิกเกษตรกร) 

0.00 15,360.00   /   งานพ้ืนฐาน อวล 

31 การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย  
กายใจเปนสุข 

  21,600.00       งานพ้ืนฐาน อวล 

32 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพขอมูล
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ  ปงบประมาณ 
2562 

93,550.00   /   / งานบูรณา
การ 

IT 

33 โครงการสงเสริม ปองกันทันตสุขภาพ ทุกกลุมวัยจังหวัดชัยภูมิ ป 
๒๕๖๒ 

66,300.00         งานบูรณา
การ 

ทันตะ 

34 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดบริการทันต
สุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ป 2562 

52,500.00           ทันตะ 

35 
ประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบริหารความเสี่ยง 

200,000.00       / แผนงาน
ยุทธ 

นิติการ 

36 โครงการประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานบริหารกําลังคน 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

40,000.00         แผนงาน
ยุทธ 

บุคคล 
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) ตอ 

 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

37 โครงการเฝาระวังและสนับสนุนการแกปญหาสถานการณ
ทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

55,000.00   /   / แผนงานยุทธ ประกัน 

38 
โครงการ อบรมผูปฏิบัติงานดานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติจัดซ้ือ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ป พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ป  พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

127,600.00         แผนงานยุทธ พัสดุ 

39 พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 72,050.00         งานบูรณาการ แผนไทย 

40 
โครงการจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตรดานสาธารณสุข และ
จัดทําแผนงบประมาณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

76,500.00         แผนงานยุทธ ยุทธศาสตร 

41 โครงการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศงาน เพ่ือสนับสนุน
การจัดบริการดานสงเสริมสุขภาพปองกันโรค สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

719,150.00         แผนงานยุทธ ยุทธศาสตร 

42 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ปงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

23,700.00   /   / แผนงานยุทธ ยุทธศาสตร 
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) ตอ 
 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

43 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
ชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

176,140.00         แผนงาน
ยุทธ 

การเงิน 

44 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร จังหวัดชัยภูมิ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

156,000.00         แผนงาน
ยุทธ 

บุคคล 

45 โครงการคัดเลือกบุคลากรและหนวยงานดานคุณธรรมจริยธรรมดีเดน 
จังหวัดชัยภูมิ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

15,200.00         แผนงาน
ยุทธ 

บุคคล 

46 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขสําเร็จใหม  จังหวัดชัยภูมิ  
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

102,200.00         แผนงาน
ยุทธ 

บุคคล 

47 
โครงการอาสาสรางสุข สู องคกรแหงความสุข 

103,500.00   /   / แผนงาน
ยุทธ 

บุคคล 

48 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

250,000.00         แผนงาน
ยุทธ 

บุคคล 

49 โครงการอบรมและพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตุผล จังหวัด
ชัยภูมิ 

62,800.00   /   / งานพ้ืนฐาน คุมครอง 

50 โครงการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยารวมกัน จังหวัด
ชัยภูมิ 

118,200.00         งานพ้ืนฐาน คุมครอง 
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562) ตอ 
 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

51  โครงการออกใบอนุญาตดานสถานพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชัยภูมิ 

34,000.00         งานพ้ืนฐาน คุมครอง 

52 โครงการการควบคุมผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยง ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 

52,800.00         งานพ้ืนฐาน คุมครอง 

  รวม 4,659,520.00             
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มีนํ้าใจ รับผดิชอบ เสียสละ         สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบพัฒนาจังหวัด  (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562)  
 

ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบพัฒนาจว. งบอ่ืนๆ 

1  โครงการสงเสริมอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ 440,000.00     /    งบพัฒนาจว. อวล. 

2 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดชัยภูมิ 500,000.00         งบพัฒนาจว. แพทยแผนไทย 

3 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1,500,000   /  งบพัฒนาจว. NCD 

  รวม 2,450,000.00             

 

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการดําเนินงาน ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบสํานักงานหลักประกันสุขภาพ  (ปรับขอมูล ณ วันท่ี 7 มกราคม 2562)  
ลําดับ โครงการ แหลงงบประมาณ 

PA วาระจังหวดั Retreat งบแผนงาน กลุมงาน 
งบพัฒนาจว. งบอ่ืนๆ 

1  โครงการ  ตรวจคัดกรองและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชสารเคมีอันตรายเกษตรกร”
ปรับเปล่ียนชีวิต ลดสารพษิในเกษตรกร”  จังหวัดชยัภูม ิ

1,200,000.00     /    งบ PPA อวล. 

2 โครงการ“๒๔๐ วัน ปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ชีวิตเปล่ียน”จังหวัดชยัภูม ิ 1,200,000.00         งบ PPA แพทยแผนไทย 

3 โครงการบริการเคลือบหลุมรองฟนกรามแทในนักเรียน ประถมศึกษาปที ่๑ ป ๒๕๖๒  
จังหวัดชัยภูม ิ

575,000.00     งบ PPA ทันตะฯ 

4 โครงการคัดกรองสุขภาพผูตองขังในจังหวัดชัยภูม ิ ป 2562 584,100.00     งบ PPA พัฒนารูปแบบฯ 

5 โครงการ บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและบริการยาเสริมธาตุเหล็ก เพื่อ

แกไขปญหาภาวะโลหิตจางในนักเรียนประถมศึกษาปที ่1 ป 2562 จังหวัดชัยภูมิ 
652,340.00     งบ PPA สงเสริมสุขภาพ 

  รวม 4,211,440.00             



55 
 

เอกสารรับการตรวจราชการรอบ 2/2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

สรุปผลการเบิกจายงบดําเนินงาน  ปงบประมาณ ๒๕๖๒ (ขอมูล ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
1.สรุปผลการเบิกจายงบบริหารจัดการพ้ืนฐาน (งบผลผลิต) สําหรับสํานักงานสาธารณสขุอําเภอ ปงบประมาณ 2562 

ลําดับท่ี อําเภอ ยอดจัดสรร ยอดเบิกจาย ยอดคงเหลือ รอยละ หมายเหตุ 

1 เมือง 432,175.06 245,893.35 186,281.71 56.90   

2 เกษตรสมบูรณ 349,473.39 174,356.84 175,116.55 49.89   

3 ภูเขียว 354,722.79 167,027.40 187,695.39 47.09   

4 แกงครอ 331,131.15 157,210.15 173,921.00 47.48   

5 หนองบัวแดง 321,605.66 115,734.16 205,871.50 35.99   

6 จัตุรสั 296,599.38 139,149.30 157,450.08 46.91   

7 บําเหน็จณรงค 294,203.81 137,029.99 157,173.82 46.58   

8 เทพสถิต 311,150.94 148,849.81 162,301.13 47.84   

9 บานเขวา 274,601.82 245,518.46 29,083.36 89.41   

10 คอนสาร 309,949.46 219,822.80 90,126.66 70.92   

11 คอนสวรรค 274,857.77 141,644.97 133,212.80 51.53   

12 บานแทน 271,894.66 178,384.47 93,510.19 65.61   

13 หนองบัวระเหว 246,087.77 239,766.51 6,321.26 97.43   

14 ภักดีชุมพล 263,850.92 159,163.68 104,687.24 60.32   

15 เนินสงา 239,879.28 98,341.67 141,537.61 41.00   

16 ซับใหญ 227,816.13 163,815.54 64,000.60 71.91   

  รวมท้ังจังหวัด 4,800,000.00 2,731,709.10 950,000.00 56.91   
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เอกสารรับการตรวจราชการรอบ 2/2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

2.สรุปผลการเบิกจายงบดําเนินงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร (ขอมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

ยุทธศาสตรท่ี ยอดจัดสรร เบิกจายแลว คงเหลือ จํานวนโครงการ 

บาท รอยละ 
1                    11,173,165.00             3,704,580.00                      33.16             7,403,185.00  35 
2                    21,587,426.00             5,362,137.00                      24.84           15,543,719.00  13 
3                        471,800.00               204,506.00                      43.35               267,294.00  6 
4                      2,366,930.00               618,763.00                      26.14             1,732,417.00  18 

รวม                   35,599,321.00            9,889,986.00                      27.78           24,946,615.00  72 
 
 จากการติดตามกํากับ การเบิกจายงบประมาณในสวนงบดําเนินงาน ในภาพรวมของจังหวัด ขอมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบวา มีการเบิกจายงบประมาณได
ท้ังสิ้น 9,889,986.00 บาท จากงบประมาณท้ังหมด 35,599,321.00 บาท คิดเปนรอยละ 27.78 ซ่ึงทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดดําเนินการเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณโดยการนําผลการติดตามเขาเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดทุกเดือน 
 
ปญหา/อุปสรรค การการกํากับการเบิกจายงบประมาณ 
 1. กระบวนการเบิกจายหลายข้ันตอน ทําใหการเบิกจายงบลาชา 
 2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโอนงบประมาณและระเบียบการใชจายงบประมาณใหม (งบ PPA) ทําใหมีปญหาการสื่อสารทําความเขาใจของแตละระดับไมตรงกัน 
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เอกสารรับการตรวจราชการรอบ 2/2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 
 
3.สรุปผลการเบิกจายงบประมาณงบงบดําเนินงาน และงบ PPA ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รายโครงการ ปงบประมาณ 2562  

ลําดับ รหัส โครงการ ยอดจัดสรร ยอดเบิกจาย รอยละ คงเหลือ กลุมงาน 

1 1301 โครงการพัฒนาระบบระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจร จังหวัดชัยภูม ิ 12,761,500 2,734,012 21.42 10,027,4
88 

NCD 

2 1302 โครงการปองกันควบคุมโรคไมตดิตอเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือด
หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไต จงัหวัดชัยภูม ิ  ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

160,825 0 0.00 160,825 NCD 

3 1303 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจติเวช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมู ิ 17,280 0 0.00 17,280 NCD 

4 1304 โครงการพัฒนาเครือขายโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 9,000 4,500 50.00 4,500 NCD 

5 1305 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  จังหวัดชัยภูม ิ ป 2562 6,027,950 1,934,780 32.10 4,093,17
0 

NCD 

6 1306 โครงการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงในเด็กและสตร ี 152,000 6,600 4.34 145,400 NCD 

7 0601 โครงการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกปงบประมาณ ๒๕๖๒ 150,980 62,840 41.62 88,140 ควบคุมโรค 

8 0602 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ  สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

102,040 5,000 4.90 97,040 ควบคุมโรค 

9 0603 โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมวัณโรคดื้อ
ยา จังหวัดชัยภูมิ ป ๒๕๖๒ งบกองทุนโลก 660,860 บาท 

684,520 0 0.00 684,520 ควบคุมโรค 

10 0604 โครงการปองกันควบคุมโรคท่ีปองกันไดดวยวัคซีน 65,600   0.00 65,600 ควบคุมโรค 

11 0605 โครงการปองกันควบคุมโรคท่ีปองกันโรคเอดสและโรคตดิตอทางเพศสัมพันธ 77,520 77,520 100.00 0 ควบคุมโรค 

12 0606 โครงการพัฒนาระบบการปองกันและควบคมุพยาธิโรคใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดีในพ้ืนท่ี
เสี่ยง   จังหวัดชัยภูม ิ ป 2562 

2,928,800 1,233,340 42.11 1,695,46
0 

ควบคุมโรค 
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เอกสารรับการตรวจราชการรอบ 2/2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

13 0407 โครงการควบคมุผลิตภัณฑสุขภาพกลุมเสี่ยงใหมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 52,800   0.00 52,800 คุมครอง 

14 0607 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาณศาสตราจารย 
ดร.สมเดจ็พระเจาลูกเธอเจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ีจังหวัดชัยภูม ิ ป 2562 

40,000 20,000 50.00 20,000 ควบคุมโรค 

15 1001 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชัยภมู ิ 314,210 126,555 40.28 187,655 พัฒนารูปแบบ 

16 1002 โครงการคดัเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ดีเดน ระดับจังหวัดและการ
จัดงาน วัน อสม. แหงชาต ิ จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ 2562  

1,262,896 263,665 20.88 999,231 พัฒนารูปแบบ 

17 1003 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  จังหวัด
ชัยภูม ิ ประจําปงบประมาณ  2562 

104,750 28,100 26.83 76,650 พัฒนารูปแบบ 

18 1004 โครงการขับเคลื่อนองคกร 4.0 ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 157,175 72,600 46.19 84,575 พัฒนารูปแบบ 

19 1005 โครงการพัฒนาองคกรคณุภาพโรงพยาบาล จังหวัดชัยภมู ิ 31,950 1,840 5.76 30,110 พัฒนารูปแบบ 

20 1006 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล จังหวัดชัยภูม ิ 99,750 39,750 39.85 60,000 พัฒนารูปแบบ 

21 1007 โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย งานรังสีวินิจฉัย และ
งานกายภาพบําบัด จังหวัดชัยภูม ิ

35,675 17,670 49.53 18,005 พัฒนารูปแบบ 

22 1008 โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศกึษาและปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 51,540 38,280 74.27 13,260 พัฒนารูปแบบ 

23 0301 โครงการสงเสริมสุขภาพวัยรุน 43,900 18,900 43.05 25,000 สงเสริม 

24 0302 โครงการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว จังหวัดชัยภูมิ ป 2562  69,720   0.00 69,720 สงเสริม 

25 0303 โครงการมหัศจรรย 1,000 วันแรกแหงชีวิต จังหวัดชัยภูม ิ 101,940 94,800 93.00 7,140 สงเสริม 

26 0304 โครงการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคนไทยกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย “คนชัยภูมิฝาก
ครรภไว ลูกเกิดรอด แมคลอดปลอดภัย แสนภูมิใจเด็กพัฒนาการด”ี 

40,900 12,650 30.93 28,250 สงเสริม 

27 0305 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยทํางาน 100,000   0.00 100,000 สงเสริม 

28 0306 โครงการคนชัยภูม ิลดอวนลดพุง ลดโรค 291,820 69,700 23.88 222,120 สงเสริม 

29 0307 โครงการคนชัยภูม ิลดอวนลดพุง ลดโรค 100,000 4,000 4.00 96,000 สงเสริม 

30 0308 โครงการบูรณาการสงเสรมิสุขภาพหากลุมวัย จังหวัดชัยภูมิ ป 2562 34,500 7,500 21.74 27,000 สงเสริม 
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31 0309 โครงการหนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 69,500 21,875 31.47 47,625 สงเสริม 

32 0310 โครงการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพคนไทยกลุมวัยเรียนและวัยรุน 38,400 14,880 38.75 23,520 สงเสริม 

33 1201 การพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 602,070 382,096 63.46 219,974 อวล 

34 0901 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือพัฒนาคุณภาพขอมูลและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ จังหวัดชัยภูม ิ ปงบประมาณ 2562 

88,550 58,525 66.09 30,025 IT 

35 0701 โครงการสงเสริม ปองกันทันตสุขภาพ ทุกกลุมวัยจังหวัดชัยภูมิ ป ๒๕๖๒ 66,300 10,540 15.90 55,760 ทันตะ 

36 0702 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดบริการทันตสุขภาพจังหวัดชัยภูม ิป 2562 

52,500 15,000 28.57 37,500 ทันตะ 

37 1101 ประเมินคุณธรรม ความโปรงใส และบรหิารความเสี่ยง 260,000 52,050 20.02 207,950 นิติกร 

38 1601 โครงการประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานบรหิารกําลังคน ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 40,000   0.00 40,000 บุคคล 

39 0501 โครงการเฝาระวังและสนับสนุนการแกปญหาสถานการณทางการเงินการคลังของ
โรงพยาบาล สังกัดสํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

26,200 14,025 53.53 12,175 ประกัน 

40 0502 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได ของโรงพยาบาลใน
สังกัด สป. 

30,000 24,000 80.00 6,000 ประกัน 

41 0503 โครงการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูการพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง สูหนวยบริการ
ท่ีมีผลงานดเีดน (Bright spot hospital)  

21,000   0.00 21,000 ประกัน 

42 0504 โครงการ...หลักประกันสุขภาพสําหรับแรงงานตางดาวและเหยื่อจากการคามนุษย 40,000 34,496 86.24 5,504 ประกัน 

43 0101 
โครงการ อบรมผูปฏิบัติงานดานพัสด ุตามพระราชบัญญตัิจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ป พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  ป  พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประจาํป
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

123,800 97,800 79.00 26,000 พัสด ุ

44 1501 พัฒนาระบบบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 72,050 65,150 90.42 6,900 แผนไทย 

45 1502 การอนุรักษคุมครองและสงเสริมภมูิปญญาการแพทยแผนทยและการแพทยพ้ินบาน 221,650 98,724 44.54 122,926 แผนไทย 
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46 1,503 โครงการคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรม และภมุิ
ปญญาการแพทยแผนไทย ปาชุมชนบานหินลาด ตําบลชีบน อ.บานเขวา จังหวัดชัยภูม ิ 

15,000 3,800 25.33 11,200 แผนไทย 

47 0201 โครงการจดัทําแผนพัฒนายุทธศาสตรดานสาธารณสุข และจัดทําแผนงบประมาณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

76,500 11,000 14.38 65,500 ยุทธศาสตร 

48 0202 โครงการตรวจตดิตามประเมินผลและนิเทศงาน เพ่ือสนับสนุนการจดับริการดานสงเสรมิ
สุขภาพปองกันโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

719,150 70,250 9.77 648,900 ยุทธศาสตร 

49 0203 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 23,700   0.00 23,700 ยุทธศาสตร 

50 0204 ประชุมกรรมการบริหารฯ  กบ. 109,800 38,275 34.86 71,525 ยุทธศาสตร 

51 0205 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวตางชาติ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

170,000 170,000 100.00 0 ยุทธศาสตร 

52 0102 โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชัยภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

176,140 137,280 77.94 38,860 การเงิน 

53 1602 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร จังหวัดชัยภูมิ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 156,000 56,456 36.19 99,544 บุคคล 

54 1603 โครงการคดัเลือกบุคลากรและหนวยงานดานคุณธรรม จริยธรรมดีเดน จังหวัดชัยภมูิ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

15,200   0.00 15,200 บุคคล 

55 1604 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขสําเร็จใหม  จังหวัดชัยภูม ิ ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

33,300   0.00 33,300 บุคคล 

56 1605 โครงการอาสาสรางสุข สู องคกรแหงความสุข 103,500 50,250 48.55 53,250 บุคคล 

57 1606 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ จังหวัดชัยภูม ิ ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

250,000   0.00 250,000 บุคคล 

58 0401 โครงการอบรมและพัฒนาระบบการใชยาอยางสมเหตผุล จังหวัดชัยภูม ิ 62,800 23,718 37.77 39,082 คุมครอง 

59 0402 โครงการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยารวมกัน จังหวัดชัยภูม ิ 118,200 4,500 3.81 113,700 คุมครอง 

60 0403 โครงการออกใบอนุญาตดานสถานพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูม ิ 34,000 20,400 60.00 13,600 คุมครอง 

61 0404 โครงการสงเสริมสุขภาวะประชาชนจากการบรโิภคผลติภณัฑสุขภาพ 36,200 28,600 79.01 7,600 คุมครอง 
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62 0405 ผูบริโภคไดรับความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑสุขภาพท่ีถูกตอง 70,000 25,800 36.86 44,200 คุมครอง 

63 0406 ผลิตภณัฑสุขภาพและสถานประกอบการไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบใหมาตรฐาน
ตามเกณฑท่ีกําหนด 

88,400 45,000 50.90 43,400 คุมครอง 

64 0313 โครงการสาวไทยแกมแดง 24,340 14,160 58.18 10,180 สงเสริม 

65 0314 โครงการจดัทําสื่อ ประชาสัมพันธ ลดอวน ลดพุง ลดโรค 15,040 0 0.00 15,040 สงเสริม 

66 0315 โครงการเด็กปฐมวัย เจรญิเติบโตสมวัย 43,000 0 0.00 43,000 สงเสริม 

67 1011 โครงการบูรณาการดําเนินงานพัฒนาการระบบบริการสุขภาพ(srvice plan)จังหวัดชัยภูม ิ 24,050 13,500 56.13 10,550 พัฒนารูปแบบ 

    งบ PPA           

68 1010 ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผูตองขัง(PPA) 584,100 229,194 39.24 354,906 พัฒนารูปแบบ 

69 1,306 ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสีย่งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง(PPA) 1,200,000 0 0.00 1,200,00
0 

NCD 

70 0311 โครงการบริการคดักรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและบริการยาเสริมธาตเุหล็ก เพ่ือ
แกไขปญหาภาวะโหลิตจางในนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 1 (PPA) 

652,340 296,540 45.46 355,800 สงเสริม 

71 0703 โครงการอุดหลุมรองฟน เด็กอายุ 6-7 ป(ฟลูออไรดวานิช(PPA) 575,000 287,500 50.00 287,500 ทันตะ 

72   โครงการคดักรองและลดการใชสารเคมีในเกษตรกร(PPA) 1,200,000 600,000 50.00 600,000 อวล 

 


