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แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ปีงบประมาณ  2563 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 
2562  เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ในครั้งนี้เป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) เพ่ือวางกรอบแนวคิดการการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขที่ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขของจังหวัด)  โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอและระดับต าบล ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้วาง  Time line 
ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุขของจังหวัด) ไว้ 4 Phase ดังนี้ 
 Phase 1 (2560-2564): ปฏิรูประบบโดยมุ่งการท างานกับเครือข่าย 
 Phase 2 (2565-2569): มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
 Phase3 (2570-2574): มุ่งสู่การพัฒนาระบบสุขภาพสู่ที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนโดยประชาชน 
 Phase 4 (2575-2579): คนชัยภูมิสุขภาพดี มีอายุคาดเฉลี่ย (LE: Life Expected) 85 ปี 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ และก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานไว้ ดังนี้ 

 ต าแหน่งการพัฒนา (Strategic Positioning) 
 1) การสร้างความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค และการ
 จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการดูแลตนเองของประชาชนและ
 ชุมชน 
 2) การพัฒนาระบบบริการทุกระดับ ให้มีศักยภาพและคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 
 3) การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิร่วมกันของเครือข่ายสุภาพ ภายใต้บริบทของพ้ืนที่และนโยบาย 
 4) การบริหารจัดการก าลังคน ให้มีการกระจายที่เหมาะสม มีสมรรถนะ และมีความสุข 
 5) การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ คุณธรรม  
    และองค์กร 4.0 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน  
 และชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน” 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ  
2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  
3) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการสร้างสุขภาพของประชาชน 

 4) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์หลัก (Ultimate Goal) 
ประชาชนมีสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพมีความยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4 ยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคและ อนามั ย
           สิ่งแวดล้อม 
  

เป้าประสงค์ 
 1) ชุมชน มีระบบการจัดการสุขภาพท่ีเข้มแข็ง ประชาชนมีวัฒนธรรมสุขภาพท่ียั่งยืนภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 2) ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราตาย จากโรคที่ ส าคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ใน
 ทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 3) ลดผลกระทบเหตุและปัจจัยเสี่ยงด้านการผลิตสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
2) พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
3) พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มวัยท างาน 

 4) พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและพระสงฆ ์
กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพเชิงพื้นที่ภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอ 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1) สร้างการมีส่วนร่มภาคีทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ร่วมจัดการกับปัญหาและภัยสุขภาพ โดยใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
2) ส่งเสริมระบบการจัดการสุขภาพตนเองและชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
3) ส่งเสริมการสร้างมาตรการทางสังคมเพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และภัยสุขภาพของพ้ืนที่ 
4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพประชาชน 

 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบการจัดการโรคและภัยสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยผสานการ
 มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชน 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ทางสุขภาพ เพ่ือดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
2) สนับสนุนพื้นที่ในการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ  
3) พัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรค และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ แบบบูรณาการกับทุก
ภาคส่วน 
4) ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของ  
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. สนับสนุนให้ประชาชนจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อ   
   สุขภาพ 
2. สนับสนุนให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) และขยายผล  
   Green Community สู่ชุมชน 

 3. ส่งเสริมให้องค์กรส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ 
    คุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 เป้าประสงค์ 
    1) ระบบบริการสุขภาพในทุกระดับบริการมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยและมีความเป็นเลิศ 
     2) การจัดบริการสุขภาพในทุกระดับบริการมีความเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม ประชาชนเข้าถึง
 สะดวกและเป็นที่เชื่อมั่นวางใจของผู้ใช้บริการ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิโดยการสนับสนุนของ DHB 

 3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของการให้บริการให้มีความทันสมัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนายกระดับศักยภาพของเครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับที่มีความปลอดภัย 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เฉพาะทาง และความเชี่ยวชาญระดับสูง 
2) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ 
3) พัฒนาระบบบริการสุขภาพในแต่ละสาขาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
4) พัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง ระบบบริการ One Day Surgery 
5) พัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 

 6 พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในเครือข่ายบริการสุขภาพร่วมกัน อย่างเสมอภาค
 เท่าเทียมเป็นธรรม 
     มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. จัดระบบการกระจายทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในพ้ืนที่ 
2. พัฒนาขีดความสามารถของหน่วยบริการทุกระดับ ให้สามารถจัดบริการสุขภาพได้อย่างมีมาตรฐาน 
และมีคุณภาพ 
3. สร้างระบบการสื่อสารการบริการสุขภาพสู่สาธารณะเพ่ือการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนและสังคม 

 4. จัดบริการเพ่ือตอบสนองผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดบริการด้านสุขภาพ 
 1.สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคล 
     เป้าประสงค์ 
     1. บุคลากรมีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ และเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     2. บุคลากรสาธารณสุขมีความสุขและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
     3. เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีประสิทธิภาพในการท างานเชิงพ้ืนที่และมีสมรรถนะ 
    เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง  
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที 
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2. จัดท าแผนผลิตและจัดหาก าลังคนให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ และรองรับการพัฒนาระบบสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศ 
3. ก าหนดหลักเกณฑ์การกระจายก าลังคนให้เหมาะสม เป็นธรรม 

 4. เสริมสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรเพื่อการธ ารงรักษาและความภักดีต่อองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 
 หมู่บ้าน รองรับระบบบริการสุขภาพและความจ าเป็นของจังหวัด  
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
2) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และสภาวิชาชพี ในการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

 3) พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถสูงอย่าง 
ต่อเนื่อง  

 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้มี
 ความสุข มีความมุ่งมั่น และมีความภาคภูมิใจ ในการปฏิบัติภารกิจด้านสุขภาพเพ่ือประชาชน 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการดูแลบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตและมีความสุขในการท างาน 
2) สร้างจิตส านึกของบุคลากรสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านให้เห็นคุณค่าและ
ภาคภูมิใจในการท างาน 

          3) ส่งเสริมการประพฤติและปฏิบัติตามค่านิยม MOPH สู่องค์กรแห่งความสุข 
          4) ส่งเสริมกลไกประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในบริการสุขภาพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4  การบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 

1) หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ มีการบริหารที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และยึดหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นองค์กรคุณภาพ 
2) หน่วยงานสาธารณสุขมีการบริหารการเงินการคลังและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
3) ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศมีคุณภาพและพัฒนาสูงสังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพได้น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

กลยุทธ์ที่ 1. เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
1. สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการปราบปรามทุจริต 
2. ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยง 
3. องค์กรสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ (สสจ/สสอ: PMQA รพ.:HA ขั้น 3        
รพสต.: รพสต.ติดดาว) 
4. องค์กรสาธารณสุขทุกระดับพัฒนาตนเองตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม 
5. เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านจริยธธรมและคุณธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนาด้านการเงินการคลังและการบริหารทรัพยากรของหน่วยบริการ 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1.เพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสทางการเงินจากการจัดบริการสุขภาพรองรับผู้มีก าลังซื้อ 
2.หน่วยบริการจัดท าแผนทางการเงินและติดตามก ากับอย่างสม่ าเสมอ  
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3.สร้างประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรด้วยการเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย  
4.พัฒนาระบบบัญชีให้ได้มาตรฐาน 

 5.พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร 

 กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. สร้างกลไกและระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการบริหารและบริการให้มีความทันสมัย 

 3. สร้างระบบคลังข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพสู่สังคมดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
 มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

1. สร้างพ่ีเลี้ยงนักวิจัย 
2. สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ 
3. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านชุมชนนักปฏิบัติ 

 4. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิจัยและนวัตกรรมรองรับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพของจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 พบว่า จังหวัดชัยภูมิมีประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญ 14 ประเด็น และคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยภูมิ ได้น าประเด็นปัญหาดังกล่าวมาปฏิรูป (Retreat) หารูปแบบการท างานในรูปแบบใหม่ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ประเด็น Retreat ๑: ส่งเสริมพัฒนาการเด็กสมวัย 
    สภาพปัญหา  
 - บุคลากรขาดทักษะในการใช้เครื่องมือ DSPM 
         - การคัดกรองพัฒนาเด็กสงสัยล่าช้า ผลงานต่ า 
         - ทักษะการวัดส่วนสูง ชั่งน้ าหนัก และอุปกรณ์ไม่ได้ มาตรฐาน 
        - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการติดตามเยี่ยมไม่ทันเวลา 
   เป้าหมาย 1 : เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
    กลยุทธ์การพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพบริการเด็กอายุ 0-5 ปี 
 - Coaching ผู้ปฏิบัติ/ผู้บริหารอ าเภอ ในการจัดบริการ 
 - ฝึกทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
 - พัฒนาคุณภาพด้านการบันทึกข้อมูล 
 -ติดตามกระตุ้นเด็กภายใน 30 วัน (เชิงคุณภาพ) 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ในชุมชน 
 - ส่งเสริม อปท. สนับสนุนนมเด็กในพ้ืนที่ 
 - สนับสนุนอ าเภอระดมทุน/กองทุน ในการด าเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
3. สร้างงานแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน        
 - สนับสนุนอ าเภอใช้กลไก พชอ.ในการขับเคลื่อนด าเนินงาน มหัศจรรย์ 1000 วัน พลัส 

  - พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย (อปท. ศพด. ครู)  
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ประเด็น Retreat ๒: พัฒนาระบบการบริหารจัดการสุขภาพเชิงพื้นที่ โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
       ระดับอ าเภอ     

 สภาพปัญหา 
  - คณะกรรมการ พชอ.ไม่เข้าใจบทบาท และถูกก าหนดจากส่วนกลาง 
          - ประเด็นงานที่ขับเคลื่อนส่วนใหญ่เป็นนโยบายจังหวัด ไม่ใช่ปัญหาของพ้ืนที่จริงๆ 
          - การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการฯ ในการก าหนดประเด็นปัญหา 
          - การคืนข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตให้คณะกรรมการ    
เป้าหมาย: การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย 
   กลยุทธ์การพัฒนา 

1.สร้างกลไกการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงระดับจังหวัด/อ าเภอ 
 -จังหวัดจัดท าแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้อ าเภอน าไปเป็นกรอบการด าเนินงาน  
 - ขับเคลื่อนโดยก าหนดเป็นนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด (แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด) 
 - ประสานงานภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด 
 - การนิเทศ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ องค์กรภาคีเครือข่าย 
 - work shop ระดับจังหวัด/อ าเภอ 
 - คณะกรรมการอ าเภอฯขับเคลื่อนประเด็นพชอ.(Agenda) ตามภารกิจนโยบายผู้ว่าฯ/ ปัญหา
  ระดับพ้ืนที่ 
 - จัดท ายุทธศาสตร์ (3-5 ปี) และนโยบายสาธารณะระดับอ าเภอ 

ประเด็น Retreat ๓: การเฝา้ระวังเชิงรุกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
   สภาพปัญหา 
      - ขาดการด าเนินงานเฝ้าระวังเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถาน  
   ประกอบการ ตลาดนัด แผงลอย และร้านค้า 
         - ประชาชนเข้าถึงสื่อโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ง่าย และขาดความตระหนักถึงโทษและภัย
   จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
เป้าหมาย: 
   กลยุทธ์การพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังเชิงรุก 
    - จังหวัดจัดท าแนวทางปฏิบัติ/มาตรฐานการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพ้ืนที่เสี่ยง (ร้านค้า ตลาดนัด 
      แผงลอย สถานประกอบการ) 

   - แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจเฝ้าระวังเชิงรุกแบบบูรณาการ ตามพรบ. 
   - เยี่ยมสุ่มตรวจ เพ่ือแนะน า 
   - มีการบังคับใช้กฎหมาย เคร่งครัด 
2. สร้างระบบตอบโต้ ภัยสุขภาพ 
    -สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (วิทยุชุมชน) 
    - สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพ่ือให้มีความรู้ที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันต่อภัยสุขภาพื     
    - ศึกษาดูงาน ค้นคว้า องค์กรต้นแบบเพ่ือหา Model ที่ดีมาประยุกต์ใช้ 

 



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

ประเด็น Retreat ๔: วัณโรค (TB.) 
   สภาพปัญหา 
—  - อัตราการการรักษาส าเร็จยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
—  - ผู้ป่วย MDR TB เพ่ิมข้ึน 
—  - อัตราการตายสูง 

   เป้าหมาย: ลดอัตราการตายด้วยวัณโรค 
   กลยุทธ์ 
—  - การสนับสนุนให้น า AI มาช่วยในการคัดกรองผู้ป่วย 
—  - พัฒนาระบบ DOT ให้เข้มข้นต่อเนือง โดยใช้กลไกการยกระดับ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเด็น Retreat ๕: โรคเรือ้รัง (NCD) 

    สภาพปัญหา 
—  - การดูแลผู้ป่วยเชิงคุณภาพ (ในกลุ่ม NCD) 
—  - ผู้ป่วย เบาหวานความดันโลหิตสูง(DM HT) ควบคุมระดับน้ าตาล/ความดันโลหิตได้ ยังต่ า 

—  แนวทางแก้ไขปัญหา 
—  - พัฒนาระบบและทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM/HT) ผ่าน NCD Clinic  Plus 

สนับสนุนให้มีทีมแพทย์ FM ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง     
—  เป้าหมาย:  ชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
—     กลยุทธ์การพัฒนางาน 

1. พัฒนาระบบเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงในชุมชน 
    - พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลภาวะเสี่ยงระหว่างชุมชนกับหน่วยบริการ 
    - สร้างทีมจิตอาสาชุมชนเพ่ือนช่วยเพื่อน 
2.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพในชุมชน 
   - สนับสนุนกิจกรรม 3อ2ส ในชุมชน 
   - สร้างมาตรการชุมชน เสริมพลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 240 วัน 
   - สร้างชุมชนต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามมาตรการสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย 
3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
   - สร้างการสื่อสารและสร้างกระแสสังคม 
   - สร้างบุคคล/ครอบครัวต้นแบบสุขภาพดี 
    - สร้างอาสาสมัครประจ าครอบครัวด้าน NCD 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเด็น Retreat ๖: สุขภาพจิต 
   สภาพปัญหา 

- อัตราการฆ่าตัวตายสูง 
- ผู้ป่วยจิตประสาท ซึมเศร้า เด็กซน สมาธิสั้น 

 - บุคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอ 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
- สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติด 
- มีแผนการจัดหานักจิตวิทยาให้ครบทุก รพ. 

ประเด็น Retreat ๗: พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคนให้มีคุณภาพ 
   สภาพปัญหา 
 1. บุคลากรที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอใน สสจ. 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอส่งข้อมูลล่าช้า/ไม่ส่งข้อมูล 
 3. ฐานข้อมูลในระบบ Hrops ย้อนหลังไม่เป็นปัจจุบัน/ไม่ถูกต้อง (ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2557) 
 4. การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลในระบบ Hrops ยังใช้ได้ไม่ดีพอ 
   กลยุทธ์ 

 -เพ่ิมอัตราก าลังใน กจ. 
     -พัฒนาระบบ soft ware 
     -พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระดับ สสจ./สสอ./รพช. 
     -จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรฯ ระดับ  
      จังหวัด/รพช./สสอ.     
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเด็น Retreat ๘: การผลิตและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   สภาพปัญหา 
   กลยุทธ์ 
 -พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายวิชาชีพ 
      -พัฒนาศักยภาพ อสม.  กลยุทธ์ 
    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ประเด็น Retreat ๙: การสร้างเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขในการท างานของ
        บุคลากร    
    สภาพปัญหา 
 1. สร้างนวัตกรรม "ตลาดนัดแห่งความสุข" 
 2. ให้บุคลากรบันทึกข้อมูลใน Happinometerให้ครบถ้วนและครอบคลุม 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลตาม Happinometer และน าไปจัดท าแผนต่อไป 
   กลยุทธ์ 

     -ประเมินตนเองตาม Happinomiter 
     -วิเคราะห์ข้อมูลตาม Happinomiter 
     -หน่วยงานน าผลการวิเคราะห์ไปใช้แก้ปัญหา 
     -ด าเนินงานสร้างสุขตามแผน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเด็น Retreat ๑๐: พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคุณภาพข้อมูลสุขภาพ 
   สภาพปัญหา 
 - ยังไม่สามารถน าระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการเพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้ให้บริการและ
 ผู้รับบริการได้ 
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สาเหตุเกิดจาก 
 - ระบบ Chaiyaphum Smart Regulator ไม่มีระบบแจ้งเตือน 
            ให้ผู้รับผิดชอบ  
 - สถานบริการขาดช่องทางเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติ (E-Learning) 
 - ระบบ Chaiyaphum Smart Meeting ประสิทธิภาพยังไม่เต็มที่ 
 - ไม่มีระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆ    
กลยุทธ์   
   1. ปรับปรุงระบบควบคุมก ากับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุง CSR4.0  
- พัฒนาระบบแจ้งเตือน 
- พัฒนาระบบ CSL4.0 [คู่มือ] 
- พัฒนาระบบ CSM4.0 [ช่องทางติดต่อ 

2. ปรับปรุงระบบติดต่อสื่อสารให้ได้มาตรฐาน 
- ก าหนดมาตรฐาน/และควบคุมก ากับ CSM4.0 [Tele Conference] 
- พัฒนาระบบ CSL4.0 [E-Learning] 

3. สร้างช่องทางการเรียนรู้โดย Digital Content 
- พัฒนาระบบ Chaiyaphum Smart Learning [CSL4.0] 
- อบรมการใช้งานระบบ 

4. สร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [Data Sharing] 
- พัฒนารูปแบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน [Data Sharing] 
- ข้อมูลตอบสนอง Service Plan 

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากร สธ.ชย.มีความรู้ด้าน Digital 
 2. บุคลากร สธ.ชย.มีโปรแกรม/Application สนับสนุนการตรวจสอบ/และคืนกลับข้อมูล 
 3. ระบบสารสนเทศใช้งานได้จริงเป็นประโยชน์กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
 4. หน่วยงาน สธ.ชย. มีระบบประชุมทางไกลที่มีคุณภาพลดค่าใช้จ่าย 

ประเด็น Retreat ๑๑: การพัฒนาคุณภาพ PMQA  
   สภาพปัญหา 
 การพัฒนา PMQA ที่ผ่านได้เชิงปริมาณ แต่ยังไม่เกิดคุณภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาทีมน า คุณภาพ 

  - ค าสั่งทีมน าฯ  
  - อบรมพัฒนาศักยภาพทีม 
  - ประชุม ติดตาม 
  - จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาทีมระบบข้อมูล/นวัตกรรม PMQA คุณภาพ 
   - พัฒนาช่องทางการประเมินผล/คู่เทียบ 
   - พัฒนา Template KPI 
   - บรรจุเข้าสู่ KPI Ranking 
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   - ส่งเสริม/พัฒนานวัตกรรม 
3. พัฒนาการด าเนินงานตามเกณฑ์ PMQA คุณภาพ 
  - บัดดี้/คู่เทียบ 
  - ประชุมพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ บุคลากร 
  - สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
  - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ที่มีผลการด าเนินงานดีเยี่ยม โซนละ 1 อ าเภอ  
  - บูรณาการ PMQA สู่งานประจ า 
4. การพัฒนาทีมเยี่ยมฯระดับจังหวัด คุณภาพ  
  - ค าสั่งทีมเยี่ยมฯ  
  - อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมฯระดับจังหวัด 
  - เยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ (โดยบูรณาการกับงานอ่ืนๆ) 

ประเด็น Retreat ๑๒: การเงินการคลัง 
   สภาพปัญหา 
      1.รายรับ 
 -ประชากร UC น้อย 
 -การเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ได้ไม่ครอบคลุม 
      2.รายจ่าย 
 - รายจ่ายสูงไม่สามารถควบคุมรายจ่าย 
กลยุทธ์(ด้านรายรับ) 
 1.การพัฒนาศักยภาพระบบการให้บริการ 
 2.การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเชื่อมั่น/ศรัทธา เข้ารับระบบบริการ 
 3.การพัฒนาเสริมสร้างศูนย์จัดเก็บรายได้ (แม่ข่าย +ลูกข่าย) 
 4.การพัฒนาระบบการให้บริการเชิงรุกในพื้นที่  
 5.การพัฒนาศูนย์รับการรักษาส่งต่อ Intermediat care (เพ่ือลดแออัดไร้รอยต่อ 
กลยุทธ์(ด้านรายจ่าย) 
 1.ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆให้เหมาะสม สอดคล้องแผนด้านรายจ่าย (ค่าใช้จ่ายสูง 5อันดับ) 
 2.ลดความซ้ าซ้อนของการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค ตรวจรักษาพยาบาล (LAB ,การรับยา) 
 3.ลดความซ้ าซ้อนของแผนงานโครงการ   
 4.การจัดซื้อร่วม การต่อรองราคา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประเด็นRetreat 13: การด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
   สภาพปัญหา 

- สถานบรืการทุกแห่งผ่านเกณฑ์ 90% แต่ยังมี 13 หน่วยงาน (สสจ.1 รพช.3 ,สสอ.9) ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 
100% (ไตรมาสที่ 4 ทุกหน่วยงานต้องได้ 100%) 
- หน่วยงานที่ครบ 100% จะต้องพัฒนาข้อมูลให้มีคุณภาพ 

เป้าหมาย 
 การรักษาคุณภาพของหน่วยงานให้ผ่านเกณฑ์ประเมินITA ร้อยละ90 
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กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบควบคุม ก ากับและติดตาม 
    - การพัฒนาระบบบริหารรพ.ต้นแบบ สสอ.ต้นแบบ 
    - ติดตามงานผ่านระบบ On Site Visit 
    - บูรณาการตรวจร่วมกับทีมตรวจสอบภายใน 
2. สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากร สธ. 
    - สร้างCoaching Team จังหวัด 
    - อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาธารณสุข 
    - การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ส่งเสริมองค์กรคุณธรรมยั่งยืน 
    - จัดท าแผนพัฒนาองค์กรคุณธรรมและITA 
    - ส่งเสริมบุคลากรสธ.สร้างนวัตกรรมคุณธรรม 
    - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตัวชี้วัดความเสี่ยง 

    ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ประเด็น Retreat 14: ระบบธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน 5 มิติ (EIA) 
    สภาพปัญหา 
 - 5 มิติ ด้านการเงิน ด้านงบการเงิน ด้านพัสดุ ด้านจัดเก็บรายได้ ด้านการควบคุมภายในและบริหาร
   ความเสี่ยง 
 - การส่งรายงานควบคุมภายใน 5 มิติ ของโรงพยาบาลในสังกัดฯ ไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์ ผ่านเกณฑ์
  ร้อยละ 18.75 (3แห่ง)  (ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90) 

1. ด้านการเงิน  
- ไม่มีมาตรการบริการจัดการเจ้าหนี้  
- ไม่มีจัดท ารายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว  
- ไม่มีทะเบียนคุมเจ้าหนี้และบัญชีแยกประเภท  
** ผู้บริหารจะต้องก าหนดมาตรการการช าระหนี้ให้เป็น ระบบ โดยให้ช าระหนี้ตามระยะที่ก าหนดใน
สัญญา  
2. ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารกัษาพยาบาล 
 - มีการจัดตั้งศูนย์จัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ปี 2562 แต่ยังขาดการประสานงาน และเรียนรู้ใน
ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล  
 - บันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน 
** ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล และการ บันทึกข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน  
3. ด้านบัญชี/งบการเงิน 
 - ขาดการปรับปรุงบัญชี /บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือข้อมูลทางการเงิน 
** ผู้บริหารหน่วยบริการต้องเห็นชอบรายงานทาง การเงินก่อนเสนอต่อสาธารณะชน  
4. ด้านการบริหารพัสดุ  
- การจัดหาไม่เป็นไปตามแผน  
- การตรวจสอบพัสดุประจ่าปี การจ่าหน่าย ไม่เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
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 -ก ากับให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน  
**ควบคุมก ากับให้ปฏิบัติตามระเบียบ  
**พัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่  
5. ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
- ไม่มีการจัดท่าแผนบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน  
***พัฒนาให้ความรู้การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

สาเหตุเกิดจาก 
   - จนท.ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจ (Human Error, Knowledge) 
   - ขาดการควบคุม ก ากับ และติดตามอย่างต่อเนื่อง   
เป้าหมาย 

หน่วยงาน สสจ.ชัยภูมิ ผ่านเกณฑ์ประเมินควบคุมภายใน5มิต>ิร้อยละ90 
กลยุทธ์ 
        1. พัฒนาระบบควบคุม ก ากับและติดตาม 

    - จัดท าประกาศเป็นวาระของ สสจ.ชัยภูมิ 
    - ติดตามงานผ่านระบบOn Site Visit 
    - ควบคุมก ากับผ่านระบบรายงาน 
2. สร้างความตระหนักรู้ของบุคลากร  
    - สร้าง Coaching Team จังหวัด 
    - ขอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร 
    - การถอดบทเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. พัฒนาองค์กรควบคุมภายในเป็นเลิศ 
    - จัดท าแผนพัฒนาองค์กรตามระบบควบคุมภายใน 
    - ส่งเสริมหน่วยงานย่อยสร้างนวัตกรรมควบคุม 
    - พัฒนาระบบเฝ้าระวังและตัวชี้วัดความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    - โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายในทุก
ด้าน ร้อยละ 90 ตามเกณฑ์คุณภาพ 5 มิติ 
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แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งงบประมาณต่างๆ ดังนี้ 
  1.งบผลผลิตและงบเบิกแทนกรม (งบ Function) 
  2.งบบูรณาการภาค 
  3.งบพัฒนาจังหวัด 
  4.งบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดสรรงบด าเนินงานรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภายใต้การ
พิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบประมาณ โดยได้จัดสรรงบประมาณ ให้แต่ละกลุ่มงานภายในส านักงาน
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

1.การจัดสรรงบบริหารจัดการพื้นฐาน (งบผลผลิต) ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที ่ อ าเภอ 

 1.สนับสนุน สสอ.เมือง ไป
ก่อน เนื่องจากใช้เป็น
ศูนย์กลางประสานงาน  

 2.ค่า K                 3.จ านวน รพ.สต. ใน
อ าเภอน้ันๆ (B)  

 4.ระยะทาง จาก
อ าเภอน้ัน ๆ ถึง ศาลา

กลางจังหวดั(C)  

 5.ประชากร UC ณ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 
2560 (จากweb 

สปสช.) (D)  

 6.จ านวนหมู่บา้น ของ
อ าเภอน้ันๆ (E)  

 รวมแต่ละอ าเภอ  

 (ทุกอ าเภอได้เทา่กัน)   (จ านวน รพ.สต. X 
Unitcost)  

 (ระยะทาง X 
Unitcost)  

 (จ านวนประชากร X 
Unitcost)  

 (จ านวนหมู่บ้าน 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 เกษตรสมบูรณ์          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 แก้งคร้อ          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 บ าเหน็จณรงค์          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 บ้านเขว้า          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 คอนสวรรค์          178,125.00           50,892.86           15,088.82           12,597.11           18,153.99         274,857.77  
12 บ้านแท่น          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 เนินสง่า          178,125.00           33,928.57           12,706.37            6,659.22            8,460.11         239,879.28  
16 ซับใหญ่          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  



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

การจัดสรรงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) 
    

อันดับ รายการ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 

  1. ประมาณการรายรับงบด าเนินงานทั้งหมดของหน่วยงาน     
1 งบผลผลิต (งบด าเนินงาน)      

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 ส่งเสริม (ลด
อ้วน ลดพุง) 100,000 
บาท ยาเสพติด 
400,000 บาท 

4 งบเบิกแทนกรม/จากหน่วยงานอ่ืนๆ     
    - งบ ITA 30,000.00   
    -  งบกรมสบส. (อสม.) 1,215,240.00   
    -  งบยุทธศาสตร์เฉพาะ (ยาเสพติ เหล้า,บุหรี) 3,257,000.00   
    - งบกองทุนเอดส์ (สปสช.) 500,000.00   
    - งบบูรณาการภาค (อุดหนุน 500000 บาท บูรณาการ 

2,428,800 บาท) 2,958,270 
  

    - งบ อย. 194,600.00   
    - งบแก้ไข้ปัญหาความรุ้นแรงและสตรี OSCC 152,000.00   
    - งบควบคุมโรค (ค่าตอบแทนคกก.) 120,000.00   
   - งบอวล. บ าบัดน้ า 72,600 บาท  72,600.00   
    - งบต่างด้าว 40,000.00   
    - งบศูนย์อาเซี่ยน 170,000.00   
    - งบ นิติเวช 121,000.00   
    - งบพชอ. 480,000.00   
5 งบด าเนินงานขั้นต่ า (ไม่ท าเวช,สาธารณูปโภค)  1,079,000.00 **งวด 1  จัดสรร 

940,700 บาท 
  รวมประมาณการรายรับ 30,173,050.00   

  



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

อันดับ รายการ วงเงินจัดสรร หมายเหตุ 

  2. การจัดสรรงบด าเนินงาน     
1 งบผลผลิต (งบด าเนินงาน) จัดสรรดังนี้      14,131,900.00    
  รวมยอดจัดสรร     14,131,900.00    
  3.ประมาณการรายจ่าย     
  1.1 งบบริหารจัดการขั้นพื้นฐานของสสจ. (งบกลาง)        4,000,000.00  *ไม่รวมงบสาธารณูปโภค  
    - ค่าใช้สอย และสาธารณูปโภค      
    - งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ านวน 67,000.00  

บาท 
    

    - โครงการรับเสด็จฯเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 550,000.00 บาท  (กันเงินไว้)** 

    

    - งานออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
จ านวน 11,520.00 บาท 

    

  1.2 งบบริหารจัดการขั้นพื้นฐานของสสอ.       4,800,000.00    
  1.3 งบนโยบายเร่งด่วน.       1,000,000.00    
  1.4 ยอดเสนอของบจากกลุ่มงาน       4,659,520.00    
  รวมประมาณการรายจ่าย     14,459,520.00    
  ยอดจัดสรร - ประมาณการรายจ่าย -       327,620.00    
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แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562)  
ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 

PA 
วาระ

จังหวัด 
Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 

งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 
1 โครงการพัฒนาระบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 

จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  12,761,500.00       งานพ้ืนฐาน NCD 

2 โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง : เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง และไต จังหวัด
ชัยภูมิ   ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

0.00      
160,000.00 
งบสปสช. 

      งานพ้ืนฐาน NCD 

3 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

17,280.00         งานพ้ืนฐาน NCD 

4 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดชัยภูมิ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

9,000.00   /   / งานพ้ืนฐาน NCD 

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จังหวัดชัยภูม ิ ปี 
2562 

0.00 6,027,950.00 / / / งานพ้ืนฐาน NCD 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

150,980.00         งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

7 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

102,040.00 120,000.00 / 

 

/ งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

8 โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมวัณโรคดื้อยา จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๒ 

0.00 684,520.00 / 

 

/ งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

9 โครงการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 65,600.00         งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

 



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562)  
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

10 โครงการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

70,000.00 800000          
(ลงรพ.ตรง) 

เบิกจาก
กรม7,520 

    งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

11 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมพยาธิโรคใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนที่เสี่ยง   จังหวัดชัยภูม ิ ปี 2562 

0.00 2,928,800.00       งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

12 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดชัยภูม ิ ปี 2562 

40,000.00         งานพ้ืนฐาน ควบคุมโรค 

13 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 314,210.00   /   / แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 

14 โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) 
ดีเด่น ระดับจังหวัดและการจัดงาน วัน อสม. แห่งชาติ  จังหวัด
ชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 2562  

279,000.00 279,000.00       แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 

15 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
(Service Plan)  จังหวัดชัยภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

104,750.00         แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 

16 โครงการขับเคลื่อนองค์กร 4.0 ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

157,175.00   /   / แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 

17 โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพโรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ 31,950.00   /   / แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 

18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล 
จังหวัดชัยภูมิ 

99,750.00         แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) ต่อ 
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

19 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ งานรังสีวินิจฉัย และงานกายภาพบ าบัด จังหวัด
ชัยภูมิ 

35,675.00         แผนงานยุทธ์ พัฒน์รูปแบบ 

20 โครงการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษาและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 

51,540.00           พัฒน์รูปแบบ 

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 18,900.00 25,000.00       งานบูรณาการ ส่งเสริม 
22 โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562  69,720.00         งานบูรณาการ ส่งเสริม 
23 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จังหวัดชัยภูมิ 101,940.00     /   งานบูรณาการ ส่งเสริม 
24 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็ก

ปฐมวัย “คนชัยภูมิฝากครรภ์ไว ลูกเกิดรอด แม่คลอดปลอดภัย 
แสนภูมิใจเด็กพัฒนาการดี” 

30,900.00 10,000.00 /   / งานบูรณาการ ส่งเสริม 

25 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 291,820.00 งบจว.100,000 
+งบสปสช. 

  /   งานบูรณาการ ส่งเสริม 

26 โครงการบูรณาการส่งเสริมสุขภาพห้ากลุ่มวัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 
2562 

34,500.00 

 

        ส่งเสริม 

27 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

38,400.00         งานบูรณาการ ส่งเสริม 

  



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบผลผลิต  (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) ต่อ 
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

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

สิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 81,250.00         อวล 

30 โครงการเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ 
กายจิตผ่องใส (คลินิกเกษตรกร) 

0.00 15,360.00   /   งานพ้ืนฐาน อวล 

31 การพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย  
กายใจเป็นสุข 

  21,600.00       งานพ้ืนฐาน อวล 

32 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูล
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดชัยภูมิ  ปีงบประมาณ 
2562 

93,550.00   /   / งานบูรณา
การ 

IT 

33 โครงการส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยจังหวัดชัยภูมิ ปี 
๒๕๖๒ 

66,300.00         งานบูรณา
การ 

ทันตะ 

34 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดบริการทันต
สุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 

52,500.00           ทันตะ 

35 ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 200,000.00       / แผนงานยุทธ์ นิติการ 
36 โครงการประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริหารก าลังคน 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
40,000.00         แผนงานยุทธ์ บุคคล 



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) ต่อ 
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ PA วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

37 โครงการเฝ้าระวังและสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์
ทางการเงินการคลังของโรงพยาบาล สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

55,000.00   /   / แผนงานยุทธ์ ประกัน 

38 โครงการ อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

127,600.00         แผนงานยุทธ์ พัสดุ 

39 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 72,050.00         งานบูรณาการ แผนไทย 

40 โครงการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และ
จัดท าแผนงบประมาณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

76,500.00         แผนงานยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

41 โครงการตรวจติดตามประเมินผลและนิเทศงาน เพ่ือสนับสนุน
การจัดบริการด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

719,150.00         แผนงานยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 

42 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

23,700.00   /   / แผนงานยุทธ์ ยุทธศาสตร์ 



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) ต่อ 
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

43 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัด
ชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

176,140.00         แผนงานยุทธ์ การเงิน 

44 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

156,000.00         แผนงานยุทธ์ บุคคล 

45 โครงการคัดเลือกบุคลากรและหน่วยงานด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
จังหวัดชัยภูมิ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

15,200.00         แผนงานยุทธ์ บุคคล 

46 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขส าเร็จใหม่  จังหวัดชัยภูมิ  
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

102,200.00         แผนงานยุทธ์ บุคคล 

47 โครงการอาสาสร้างสุข สู่ องค์กรแห่งความสุข 103,500.00   /   / แผนงานยุทธ์ บุคคล 
48 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ 

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
250,000.00         แผนงานยุทธ์ บุคคล 

49 โครงการอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผล จังหวัด
ชัยภูมิ 

62,800.00   /   / งานพ้ืนฐาน คุ้มครอง 

50 โครงการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมกัน จังหวัด
ชัยภูมิ 

118,200.00         งานพ้ืนฐาน คุ้มครอง 

  



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ   (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) ต่อ 
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบผลผลิต งบอ่ืนๆ 

51  โครงการออกใบอนุญาตด้านสถานพยาบาลเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยภูมิ 

34,000.00         งานพ้ืนฐาน คุ้มครอง 

52 โครงการการควบคุมผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

52,800.00         งานพ้ืนฐาน คุ้มครอง 

  รวม 4,659,520.00             
  



 

แผนพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 2563         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูม ิ

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบพัฒนาจังหวัด  (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562)  
 

ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 
PA 

วาระ
จังหวัด 

Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 
งบพัฒนาจว. งบอ่ืนๆ 

1  โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย จังหวัดชัยภูมิ 440,000.00     /    งบพัฒนาจว. อวล. 
2 โครงการสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จังหวัดชัยภูมิ 500,000.00         งบพัฒนาจว. แพทย์แผนไทย 
3 โครงการ TO BE NUMBER ONE 1,500,000   /  งบพัฒนาจว. NCD 
  รวม 2,450,000.00             

 

แผนงาน/โครงการของบสนับสนุนการด าเนินงาน ปี 2562 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ งบส านักงานหลักประกันสุขภาพ  (ปรับข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2562)  
ล าดับ โครงการ แหล่งงบประมาณ 

PA 
วาระ

จังหวัด 
Retreat งบแผนงาน กลุ่มงาน 

งบพัฒนาจว. งบอ่ืนๆ 
1  โครงการ  ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี

อันตรายเกษตรกร”ปรับเปลี่ยนชีวิต ลดสารพิษในเกษตรกร”  
จังหวัดชัยภูมิ 

1,200,000.00     /    งบ PPA อวล. 

2 โครงการ“๒๔๐ วัน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ชีวิตเปลี่ยน”จังหวดัชัยภูมิ 1,200,000.00         งบ PPA แพทย์แผนไทย 
3 โครงการบริการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ในนักเรียน ประถมศึกษา

ปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๒  จังหวัดชัยภมูิ 
575,000.00     งบ PPA ทันตะฯ 

4 โครงการคัดกรองสุขภาพผู้ต้องขังในจังหวัดชัยภูมิ  ปี 2562 584,100.00     งบ PPA พัฒนารูปแบบฯ 
5 โครงการ บริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและบริการ

ยาเสริมธาตุเหล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางในนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2562 จังหวัดชัยภูมิ 

652,340.00     งบ PPA ส่งเสริมสุขภาพ 

  รวม 4,211,440.00             



 

เอกสารรับการตรวจราชการรอบ 2/2561 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ข้อมูล ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
1.สรุปผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการพื้นฐาน (งบผลผลิต) ส าหรับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562 

ล าดับที่ อ าเภอ ยอดจัดสรร ยอดเบิกจ่าย ยอดคงเหลือ ร้อยละ หมายเหตุ 
1 เมือง 432,175.06 245,893.35 186,281.71 56.90   
2 เกษตรสมบูรณ์ 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 แก้งคร้อ 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 จัตุรัส 296,599.38 139,149.30 157,450.08 46.91   
7 บ าเหน็จณรงค์ 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 บ้านเขว้า 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 คอนสวรรค์ 274,857.77 141,644.97 133,212.80 51.53   
12 บ้านแท่น 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 เนินสง่า 239,879.28 98,341.67 141,537.61 41.00   
16 ซับใหญ่ 227,816.13 163,815.54 64,000.60 71.91   
  รวมทั้งจังหวัด 4,800,000.00 2,731,709.10 950,000.00 56.91   
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2.สรุปผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ยอดจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ จ านวนโครงการ 

บาท ร้อยละ 
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 
 
 จากการติดตามก ากับ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนงบด าเนินงาน ในภาพรวมของจังหวัด ข้อมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พบว่า มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้
ทั้งสิ้น 9,889,986.00 บาท จากงบประมาณทั้งหมด 35,599,321.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.78 ซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ด าเนินการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณโดยการน าผลการติดตามเข้าเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดทุกเดือน 
 
ปัญหา/อุปสรรค การการก ากับการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1. กระบวนการเบิกจ่ายหลายขั้นตอน ท าให้การเบิกจ่ายงบลาช้า 
 2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการโอนงบประมาณและระเบียบการใช่จ่ายงบประมาณใหม่ (งบ PPA) ท าให้มีปัญหาการสื่อสารท าความเข้าใจของแต่ละระดับไม่ตรงกัน 
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3.สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบงบด าเนินงาน และงบ PPA ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รายโครงการ ปีงบประมาณ 2562  

ล าดับ รหัส โครงการ ยอดจัดสรร ยอดเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ กลุ่มงาน 

1 1301 โครงการพัฒนาระบบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร จังหวัดชัยภูม ิ 12,761,500 2,734,012 21.42 10,027,488 NCD 
2 1302 โครงการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง : เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  หลอดเลือด

หัวใจ หลอดเลือดสมอง และไต จงัหวัดชัยภูม ิ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
160,825 0 0.00 160,825 NCD 

3 1303 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจติเวช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมู ิ 17,280 0 0.00 17,280 NCD 
4 1304 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 9,000 4,500 50.00 4,500 NCD 

5 1305 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ  จังหวัดชัยภูม ิ ปี 2562 6,027,950 1,934,780 32.10 4,093,170 NCD 
6 1306 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงในเด็กและสตรี 152,000 6,600 4.34 145,400 NCD 

7 0601 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 150,980 62,840 41.62 88,140 ควบคุมโรค 
8 0602 โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสุขภาพ  ส านกังานสาธารณสุข

จังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
102,040 5,000 4.90 97,040 ควบคุมโรค 

9 0603 โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมวณัโรคดื้อ
ยา จังหวัดชัยภูมิ ปี ๒๕๖๒ งบกองทุนโลก 660,860 บาท 

684,520 0 0.00 684,520 ควบคุมโรค 

10 0604 โครงการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 65,600   0.00 65,600 ควบคุมโรค 

11 0605 โครงการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันโรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ 77,520 77,520 100.00 0 ควบคุมโรค 
12 0606 โครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคมุพยาธิโรคใบไมต้ับและมะเร็งท่อน้ าดีในพ้ืนท่ี

เสี่ยง   จังหวัดชัยภูม ิ ปี 2562 
2,928,800 1,233,340 42.11 1,695,460 ควบคุมโรค 

13 0407 โครงการควบคมุผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงให้มีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 52,800   0.00 52,800 คุ้มครอง 
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14 0607 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ีจังหวัดชัยภูม ิ ปี 2562 

40,000 20,000 50.00 20,000 ควบคุมโรค 

15 1001 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดชัยภมูิ 314,210 126,555 40.28 187,655 พัฒนารูปแบบ 
16 1002 โครงการคดัเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัดและการ

จัดงาน วัน อสม. แห่งชาต ิ จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
1,262,896 263,665 20.88 999,231 พัฒนารูปแบบ 

17 1003 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  จังหวัด
ชัยภูม ิ ประจ าปีงบประมาณ  2562 

104,750 28,100 26.83 76,650 พัฒนารูปแบบ 

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

19 1005 โครงการพัฒนาองค์กรคณุภาพโรงพยาบาล จังหวัดชัยภมู ิ 31,950 1,840 5.76 30,110 พัฒนารูปแบบ 
20 1006 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการพยาบาล จังหวัดชัยภูม ิ 99,750 39,750 39.85 60,000 พัฒนารูปแบบ 

21 1007 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย ์งานรังสีวินิจฉัย และ
งานกายภาพบ าบัด จังหวัดชัยภูม ิ

35,675 17,670 49.53 18,005 พัฒนารูปแบบ 

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

23 0301 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 43,900 18,900 43.05 25,000 ส่งเสริม 
24 0302 โครงการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562  69,720   0.00 69,720 ส่งเสริม 

25 0303 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต จังหวัดชัยภูม ิ 101,940 94,800 93.00 7,140 ส่งเสริม 
26 0304 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย “คนชัยภูมิฝาก

ครรภไ์ว ลูกเกดิรอด แม่คลอดปลอดภัย แสนภูมิใจเด็กพัฒนาการด”ี 
40,900 12,650 30.93 28,250 ส่งเสริม 

27 0305 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 100,000   0.00 100,000 ส่งเสริม 
28 0306 โครงการคนชัยภูม ิลดอ้วนลดพุง ลดโรค 291,820 69,700 23.88 222,120 ส่งเสริม 

29 0307 โครงการคนชัยภูม ิลดอ้วนลดพุง ลดโรค 100,000 4,000 4.00 96,000 ส่งเสริม 
30 0308 โครงการบรูณาการส่งเสรมิสุขภาพห้ากลุ่มวัย จังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 34,500 7,500 21.74 27,000 ส่งเสริม 
31 0309 โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 69,500 21,875 31.47 47,625 ส่งเสริม 
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32 0310 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุน่ 38,400 14,880 38.75 23,520 ส่งเสริม 
33 1201 การพัฒนาโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital 602,070 382,096 63.46 219,974 อวล 

34 0901 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ จังหวัดชัยภูม ิ ปีงบประมาณ 2562 

88,550 58,525 66.09 30,025 IT 

35 0701 โครงการส่งเสริม ป้องกันทันตสุขภาพ ทุกกลุ่มวัยจังหวัดชัยภูมิ ป ี๒๕๖๒ 66,300 10,540 15.90 55,760 ทันตะ 

36 0702 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดบริการทันตสุขภาพจังหวัดชัยภูมิ ปี 2562 

52,500 15,000 28.57 37,500 ทันตะ 

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

38 1601 โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบรหิารก าลังคน ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖๒ 40,000   0.00 40,000 บุคคล 
39 0501 โครงการเฝ้าระวังและสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์ทางการเงินการคลังของ

โรงพยาบาล สังกัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

26,200 14,025 53.53 12,175 ประกัน 

40 0502 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้ ของโรงพยาบาลใน
สังกัด สป. 

30,000 24,000 80.00 6,000 ประกัน 

41 0503 โครงการประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพัฒนาประสิทธิภาพการเงินการคลัง สู่หน่วยบริการ
ที่มีผลงานดเีด่น (Bright spot hospital)  

21,000   0.00 21,000 ประกัน 

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

43 0101 
โครงการ อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพสัด ุตามพระราชบัญญตัิจัดซื้อจัดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

123,800 97,800 79.00 26,000 พัสด ุ

44 1501 พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 72,050 65,150 90.42 6,900 แผนไทย 
45 1502 การอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนทยและการแพทย์พิ้นบ้าน 221,650 98,724 44.54 122,926 แผนไทย 
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46 1,503 โครงการคุม้ครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายของทรัพยากรพนัธุกรรม และภมุิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ป่าชุมชนบ้านหินลาด ต าบลชีบน อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิ 

15,000 3,800 25.33 11,200 แผนไทย 

47 0201 โครงการจดัท าแผนพัฒนายุทธศาสตรด์้านสาธารณสุข และจัดท าแผนงบประมาณ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

76,500 11,000 14.38 65,500 ยุทธศาสตร ์

48 0202 โครงการตรวจตดิตามประเมินผลและนิเทศงาน เพื่อสนับสนุนการจดับริการด้านส่งเสรมิ
สุขภาพป้องกันโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภมูิ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

719,150 70,250 9.77 648,900 ยุทธศาสตร ์

49 0203 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 23,700   0.00 23,700 ยุทธศาสตร ์
50 0204 ประชุมกรรมการบริหารฯ  กบ. 109,800 38,275 34.86 71,525 ยุทธศาสตร ์

51 0205 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดัชัยภูม ิ

170,000 170,000 100.00 0 ยุทธศาสตร ์

52 0102 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชีของโรงพยาบาลสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

176,140 137,280 77.94 38,860 การเงิน 

53 1602 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร จังหวัดชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 156,000 56,456 36.19 99,544 บุคคล 
54 1603 โครงการคดัเลือกบุคลากรและหนว่ยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จังหวัดชัยภมูิ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
15,200   0.00 15,200 บุคคล 

55 1604 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขส าเร็จใหม ่ จังหวัดชัยภูม ิ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

33,300   0.00 33,300 บุคคล 

56 1605 โครงการอาสาสร้างสุข สู่ องค์กรแห่งความสุข 103,500 50,250 48.55 53,250 บุคคล 
57 1606 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ จังหวัดชัยภูม ิ ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
250,000   0.00 250,000 บุคคล 

58 0401 โครงการอบรมและพัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตผุล จังหวัดชัยภูม ิ 62,800 23,718 37.77 39,082 คุ้มครอง 
59 0402 โครงการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาร่วมกัน จังหวัดชัยภูม ิ 118,200 4,500 3.81 113,700 คุ้มครอง 

60 0403 โครงการออกใบอนุญาตด้านสถานพยาบาลเอกชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูม ิ 34,000 20,400 60.00 13,600 คุ้มครอง 
61 0404 โครงการส่งเสริมสุขภาวะประชาชนจากการบรโิภคผลติภณัฑส์ุขภาพ 36,200 28,600 79.01 7,600 คุ้มครอง 



 

เอกสารรับการตรวจราชการรอบ 2/2561 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัชยัภูมิ 

62 0405 ผู้บริโภคได้รับความรูเ้กี่ยวกับผลิตภัณฑส์ุขภาพท่ีถูกต้อง 70,000 25,800 36.86 44,200 คุ้มครอง 
63 0406 ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสถานประกอบการไดร้ับการก ากบัดูแลและตรวจสอบให้มาตรฐาน

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

88,400 45,000 50.90 43,400 คุ้มครอง 

64 0313 โครงการสาวไทยแกม้แดง 24,340 14,160 58.18 10,180 ส่งเสริม 
65 0314 โครงการจดัท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค 15,040 0 0.00 15,040 ส่งเสริม 

66 0315 โครงการเด็กปฐมวัย เจรญิเติบโตสมวัย 43,000 0 0.00 43,000 ส่งเสริม 
67 1011 โครงการบรูณาการด าเนินงานพัฒนาการระบบบริการสุขภาพ(srvice plan)จังหวัดชัยภูม ิ 24,050 13,500 56.13 10,550 พัฒนารูปแบบ 

    งบ PPA           
68 1010 ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ต้องขัง(PPA) 584,100 229,194 39.24 354,906 พัฒนารูปแบบ 
69 1,306 ตรวจคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสีย่งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง(PPA) 1,200,000 0 0.00 1,200,000 NCD 

70 0311 โครงการบริการคดักรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและบริการยาเสริมธาตเุหล็ก เพื่อ
แก้ไขปัญหาภาวะโหลิตจางในนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 1 (PPA) 

652,340 296,540 45.46 355,800 ส่งเสริม 

71 0703 โครงการอุดหลุมร่องฟัน เด็กอายุ 6-7 ปี(ฟลูออไรด์วานิช(PPA) 575,000 287,500 50.00 287,500 ทันตะ 

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

 


