สรุปผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ประจาปี 2563
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
14 ตุลาคม 2563
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ผังควบคุมกากับงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นายสงัด เชื้อลิ้นฟูา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
งานยุทธศาสตร์สุขภาพ

น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
งานนิเทศ งานประเมินผล
และงานวิจัย

นายเดชาชิต แก้วม่วง
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคลังสมองของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม สนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ (Mission)
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา สภาวะการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
3. นิเทศ ประเมินผล การปฏิบัติงานของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขให้โดดเด่น
5. วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาข้อเสนอ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และประกอบการ
ปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง

หลักการทางานของกลุ่มงาน
1. ซื่อสัตย์

2. ตรงต่อเวลา

ตัวชี้วัดความสาเร็จของกลุ่มงาน
1. ผู้รับบริการที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มีความพึง
พอใจ มากกว่าร้อยละ 80
2. แผนปฏิบัติการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน
3. การดาเนินงานและการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม
4. ทุกหน่วยบริการมีการลงข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ร้อยละ 75
5. การนิเทศงานคลอบคลุมทุกพืน้ ที่ ภายในไตรมาสแรก
6. การประเมินผล คลอบคลุมทุกพื้นที่ เสร็จภายใน สิงหาคม
7. มีผลงานวิชาการคลอบคลุมทุกกลุ่มงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง ต่อปี
8. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทาข้อเสนอให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ร้อยละ 80
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อัตรากาลังของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นายสงัด เชื้อลิ้นฟูา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
งานยุทธศาสตร์สุขภาพ
1. น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
2. นางวิกิตตา อิ่มสาอาง
3. น.ส.ระพีพร คาเจริญ
4. น.ส.ภัคนันท์ เรืองช่อ
5. น.ส.พรรณธิภา จันบัวลา
6. น.ส.ชลธิชา ดวงมาลี
7. น.ส.ฐิติยา ญาณพิบูลย์

น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
งานนิเทศ งานประเมินผล
และงานวิจัย
1. น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
2. น.ส.ศุภนาถ รัตนดาดาษ
3. น.ส.สิริมาพร นาศพัฒน์
4. น.ส.ณัฐรุจา ไชยคาภา
5. น.ส.ฐิติยา ญาณพิบูลย์

นายเดชาชิต แก้วม่วง
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. นายเดชาชิต แก้วม่วง
2. นายบัญชา อุดมวิเศษ
3. นายสุเมธ ระโยธี

งานธุรการ
1.น.ส.ฐิติยา ญาณพิบูลย์
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น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

นายสงัด เชื้อลิ้นฟูา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข

น.ส.ระพีพร คาเจริญ

นายเดชาชิต แก้วม่วง

นางวิกิตตา อิ่มสาอาง

น.ส.ภัคนันท์ เรืองช่อ

น.ส.ศุภนาถ รัตนดาดาษ

น.ส.สิริมาพร นาศพัฒน์

น.ส.พรรณธิภา จันบัวลา

นายบัญชา อุดมวิเศษ

นายสุเมธ ระโยธี

น.ส.ณัฐรุจา ไชยคาภา

น.ส.ฐิติยา ญาณพิบูลย์

น.ส.ชลธิชา ดวงมาลี
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ภารกิจงานของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
นายสงัด เชื้อลิ้นฟูา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
งานยุทธศาสตร์สุขภาพ
1. งานประสานจัดทาแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
2. งานประสานจัดทาจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
3. งานประสานจัดทาจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
4. งานการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติทุกระดับ (สงัด)
5. การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับ
ผู้บริหารในกากับ
6. งานการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการประจาปี จังหวัด/
หน่วยงานในสังกัด (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
7. งานควบคุม กากับ และวิเคราะห์การใช้งบประมาณของจังหวัด (รัชนีวิภา/ระ
พีพร/พรรณธิภา)
8. งานประสานแผนงานกับหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบ
(รัชนีวิภา/ระพีพร)
9. งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด/ธรรมนูญสุขภาพ (ภัคนันท์)
10. แผนงานงบ PPA (พรรณธิภา)
11. งานแผนงบลงทุน (ชลธิชา)
12. งานแผนงบค่าเสื่อม (ชลธิชา)
13. งานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) (รัชนีวิภา/ชลธิชา)
14. งานสาธารณภัย และภัยพิบัติ และงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (วิกิตตา)
15. งานโครงการตามพระราชดาริทุกพระองค์/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ
(ภัคนันท์)
16. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) (สงัด/ระพีพร/ฐิติยา)
17. งานสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน (ระพีพร)
18. การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และบูรณาการ
กระทรวงสาธารณสุข (วิกิตตา/ภัคนันท์/ฐิติยา)
19. สรุปรายงานประจาปี (Annual Report) (สงัด/รัชนีวิภา/ฐิติยา)
20. งานพัฒนาสุขภาพดีวิถีธรรม (พรรณธิภา)
21. งานจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (สงัด/ภัคนันท์)
22. การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (สงัด/ภัคนันท์)
23. การจัดทาแผนบูรณาการภาค (สงัด/ภัคนันท์)
24. งานจิตอาสา (ฐิติยา)

น.ส.รัชนีวิภา จิตรากุล
งานนิเทศงานประเมินผลและงานวิจัย

นายเดชาชิต แก้วม่วง
งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ระบบการนิเทศงานสาธารณสุข ((รัชนีวิภา/ศุภนาถ/ณัฐรุจา)
2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ CUP (รัชนีวิภา/
ศุภนาถ/ณัฐรุจา)
3. การรายงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ศุภนาถ)
4. งานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข
(ศุภนาถ)
5. งานตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณา การกระทรวง
สาธารณสุข (ศุภนาถ)
6. งานตรวจราชการมหาดไทย/ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(ศุภนาถ)
7. การประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุข
ระดับเขต (รัชนีวิภา)
8. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (สิริมาพร/
ฐิติยา)
9. การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
(Organization Governance : OG) (ฐิติยา)
10. งานจัดทาแผนงานและแนวทางด้านการวิจัยด้านสุขภาพในระดับ
จังหวัด (รัชนีวิภา)
11. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สิริมาพร/ฐิติยา)
12. งานส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิจัย (รัชนีวิภา/ณัฐรุจา)
13. งานการจัดงานวิชาการในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับงาน
วิชาการระดับสูงขึ้นไป ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ (รัชนี
วิภา/สิริมาพร)
14. งานจัดทาวารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม (รัชนีวิภา/ณัฐรุจา)
15. งานประเมินผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขของการพัฒนาคุณภาพชีวิติ
ด้านสาธารณสุขของ พชอ. (รัชนีวิภา/ฐิติยา)

งานข้อมูล
1. งานการจัดทาแผนพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดชาชิต)
2. งานคณะกรรมการ CIO ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (เดชาชิต)
3. งานบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข (เดชาชิต)
4. พัฒนาคลังข้อมูลข่าวสาร (เดชาชิต)
5. ดูแลระบบและจัดการฐานข้อมูล (บัญชา)
6. การจัดทาข้อมูลตามตัวชี้วัดในระดับจังหวัด เพื่อการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี
ปกติ (เดชาชิต/สุเมธ)
7. งานสารสนเทศของระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบ และ
กระทรวงมหาดไทย (เดชาชิต)
8. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อรองรับ (NHIS) National
Health Information System และ พัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจทิ ัล (Digital
Economy)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ (บัญชา)
2. การใช้ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ต (บัญชา)
3. ดูแลระบบเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (บัญชา)
4. งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (เดชาชิต/บัญชา/สุเมธ)
5. พิจารณาอนุมัติการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (บัญชา)

งานธุรการ
1.น.ส.ฐิติยา ญาณพิบูลย์
1. การจัดทาระบบสารบรรณ และระบบหนังสือกลุ่มงาน
2. งานธุรการของกลุ่มงาน
3. ระบบ 5 ส.กลุ่มงาน
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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สรุปผลการดาเนินงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2563

7

1.งานยุทธศาสตร์สุขภาพ

เปูาประสงค์ของงานยุทธศาสตร์สุขภาพ
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.งานยุทธศาสตร์สุขภาพ
กรอบการนาเสนอ
1.1 การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบ การอนุมัติโครงการ และการควบคุม/ติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ
ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

1.2 การติดตามการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอาเภอ
1.3 การดาเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) และ งบลงทุน
1.4 ระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (Strategy Management System : SMS)
1.5 การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1.6 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และการขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีน
ยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
1.7 การดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center: EOC) จังหวัดมหาสารคาม
1.8 การดาเนินงานจิตอาสาปีงบประมาณ 2563
9

1.1 การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบ การอนุมัติโครงการ และการควบคุม/ติดตาม
เบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563
Structure
S
• คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติราชการและพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจาปี
• มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ • ผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่มงานต่าง ๆ
Information
I
• รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายผลผลิต • นาเสนอแบบรายงานข้อมูลรายเดือน ต่อที่ประชุม กบห.
I

Intervention/Innovation

• ตรวจสอบ แก้ไข และเสนอขออนุมัติโครงการต่างๆ
• บันทึกรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
• จัดสรรงบประมาณ ตามวัตถุประสงค์ของหมวดงบประมาณ • เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
• ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
I
Integration
• กาหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นภายในกาหนดระยะเวลาโครงการ
• เร่งรัดการใช้งบประมาณตามแนวทางนโยบายของ นพ.สสจ.มค.
M
Monitoring/Evaluation
• เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน • ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
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จานวนโครงการเสนอขออนุมัติ ปีงบประมาณ 2561-2563
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่

1
2
3
4
5

ตรวจสอบ/แก้ไข/เสนออนุมัติ

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ
โครงการโรงพยาบาลมหาสารคาม
โครงการระดับอาเภอ
รวม

จานวน แผนงาน/โครงการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
67
105
74
68
106
74
43
31
41
7
3
3
44
248
15
229
493
207
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สรุปการรับ-การจ่ายงบประมาณ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2562-2563

แยกรายหมวดงบประมาณ

-

งบดาเนินงาน สป.
งบเงินอุดหนุน สป.
งบเบิกจ่ายแทนกัน
งบเพื่อกรณีฉุกเฉินสถานการณ์ COVID-19
งบ CF
12

สรุปงบดาเนินงาน สป. ปี 2562-2563 สสจ.มค.

1

งบดาเนินงาน สป.
1. ภารกิจพื้นฐานตามกลุ่มวัย

ปี 2562
รับ (บาท)

รับ (บาท)

12,951,900.00 10,987,900.00

ปี 2563
เบิกจ่ายการบริหาร
จัดการ สสจ.
(บาท)

เบิกจ่ายโครงการ
จานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
52

9,247,433.55

1,634,642.97

รวมเบิกจ่าย
(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
(บาท)

10,882,076.52 99.04

105,823.48

65,080.00 100.00

-

2. ITA

82,000.00

65,080.00

2

65,080.00

3. พชอ.

390,000.00

265,000.00

13

200,291.48

64,708.52

265,000.00 100.00

-

4. คณะกรรมการโรคติดต่อ

120,000.00

65,000.00

2

-

65,000.00

65,000.00 100.00

-

5. ขยะ สิ่งแวดล้อมและน้าเสีย

657,390.00

695,264.00

5

651,567.95

43,470.00

695,037.95 99.97

226.05

6. แรงงานต่างด้าว
7. OV/CCA
8. พื้นที่ทุรกันดาร

40,000.00
40,000.00
768,900.00 2,011,514.00
42,187.00
39,590.00

1
4
-

13,250.00
1,429,752.49
-

26,722.59
581,260.00
39,590.00

39,972.59 99.93
2,011,012.49 99.98
39,590.00 100.00

27.41
501.51
-

9. OSCC เด็กและสตรี

198,100.00

160,175.00

2

74,318.00

85,857.00

160,175.00 100.00

-

10. อาเซียน AEC
190,000.00 187,085.00
11. ยาเสพติด
7,333,200.00 6,851,500.00
12. แก้วกัลยาสิกขาลัย
100,000.00
13. บริหารจัดการพื้นฐานสสจ. 70,283,679.00 70,815,847.00

2
6
-

166,984.00
6,419,069.00
0

17,265.00
415,247.00
70,705,937.28

184,249.00 98.48
6,834,316.00 99.75
- 70,705,937.28 99.84

2,836.00
17,184.00
109,909.72

89

18,267,746.47

73,679,700.36

91,947,446.83 99.74

236,508.17

รวมงบดาเนินงาน สป.

93,157,356.00 92,183,955.00
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สรุปงบเงินอุดหนุน สป. ปี 2562-2563 สสจ.มค.

2

ปี 2563
งบเงินอุดหนุน สป.

1. OV/CCA
2. โรคหนอนพยาธิใน
นักเรียน
3. ฝึกอบรมแพทย์เวช
ศาสตร์ฯ
4. สารองจ่ายฉุกเฉิน

5. พชอ.
รวมงบเงินอุดหนุน สป.

ปี 2562
รับ (บาท)

รับ (บาท)

1,433,040.00 589,906.00

เบิกจ่ายโครงการ

เบิกจ่ายการบริหาร รวมเบิกจ่าย
จัดการ สสจ. (บาท)
(บาท)

ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
(บาท)

โครงการ

บาท

2

506,939.46

81,877.00

588,816.46

99.82

1,089.54

-

28,500.00

100.00

-

617,000.00

100.00

-

28,500.00

28,500.00

-

28,500.00

370,000.00

617,000.00

-

617,000.00

4,902,700.00

-

-

-

-

-

-

-

-

130,000.00

1

114,000.00

15,454.00

129,454.00

99.58

546.00

3

1,266,439.46

97,331.00

6,734,240.00 1,365,406.00

1,363,770.46 99.88

1,635.54
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สรุปงบเบิกแทนกัน ปี 2562-2563 สสจ.มค.

3

ปี 2563
งบเบิกแทนกัน

1. อย.

ปี 2562
รับ (บาท)

เบิกจ่ายโครงการ
รับ (บาท)

โครงการ

บาท

526,900.00

68,000.00

6

65,178.00

2. กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

1,114,514.00

454,260.00

8

3. กรมการแพทย์
แผนไทยฯ

50,000.00

285,000.00

4. กรมอนามัย
5. ปปส.
6. กรมควบคุมโรค
รวมงบเบิกแทนกัน

10,000.00
111,475.00
49,000.00
1,861,889.00

5,400.00
812,660.00

เบิกจ่ายการ
บริหาร
จัดการ สสจ.
(บาท)

รวมเบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
(บาท)
เบิกจ่าย (บาท)

2,640.00

67,818.00 99.73

182.00

433,683.00

20,339.00 454,022.00 99.95

238.00

3

284,615.19

- 284,615.19 99.86

384.81

1
18

5,400.00
788,876.19

- 5,400.00 100.00
22,979.00 811,855.19 99.90

804.81
15

สรุปงบเพื่อกรณีฉุกเฉินสถานการณ์ COVID-19 ปี 2563 สสจ.มค.

4

1. งบกลาง สป.สธ.
2. งบกลาง กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ
3. งบกลาง กรม
ควบคุมโรค
4. เงินทดรองราชการ
ปภ.จ.มค.

-

5,282,800.00

-

-

ปี 2563
เบิกจ่าย
การบริหาร
จัดการ สสจ.
(บาท)
4,136,573.41

-

1,080,350.00

-

-

1,080,350.00

-

226,600.00

-

-

226,078.00

226,078.00

-

13,742,516.00

-

-

10,750,422.02

10,750,422.02

78.23 2,992,093.98

รวมงบ COVID-19

-

20,332,266.00

-

- 16,193,423.43

16,193,423.43

79.64 4,138,842.57

งบ COVID-19

ปี
2562
รับ
(บาท)

เบิกจ่าย โครงการ
รับ (บาท)

โครงการ บาท

รวมเบิกจ่าย
(บาท)
4,136,573.41

ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ
(บาท)

78.30 1,146,226.59

1,080,350.00 100.00
99.77

522.00

16

5

การสนับสนุนเงินบารุงแบบจ่ายขาดเพื่อพัฒนางานสาธารณสุข จากงบ CF
งบ CF ปีงบประมาณ 2561

ลาดับ

รายการปีงบประมาณ 2561

ยอดเงิน CF ปี 61
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

แก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ รพ.สต.บุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา สสอ.เมือง
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงต่อเติมบ้านพักและปรับพื้นที่ รพ.สต.บ้านบุ่งคล้าท่างาม ต.ลาดพัฒนา สสอ.เมือง
สนับสนุนโครงการพื้นที่ศึกษาดูงานการดาเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรังชะลอไตเสื่อม เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2561 รพ.แกดา
โครงการคาราวานณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมฯ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส รพ.แกดา
แก้ไขปัญหาน้าท่วมในพื้นที่ รพ.สต.บ้านโพนทอง ต.แห่ใต้ สสอ.โกสุมพิสัย
สนับสนุนงบประมาณในการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรั้วตาข่ายลวดถัก รพ.สต.บ้านมะกอก สสอ.กันทรวิชัย
ทดแทนค่าใช้จ่ายในการต้อนรับการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. รพ.กันทรวิชัย
โครงการคาราวานณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมฯ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส รพ.นาเชือก
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟูา รพ.สต.บ้านสระแคน สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา รพ.สต.ดีเด่น ตัวแทนในการประกวดระดับเขตสุขภาพ ปี 2561 รพ.สต.บ้านวังปทุม
สสอ.วาปีปทุม
สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา รพ.สต.ดีเด่น ตัวแทนในการประกวดระดับภาค ปี 2561 รพ.สต.บ้านวังปทุม สสอ.วาปีปทุม
โครงการคาราวานณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมฯ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส รพ.นาดูน
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านกระบาก สสอ.ชื่นชม
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ปวุ ยนอก 30 เตียง รพ.ชื่นชม
การลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ กระทรวง รพ.มค. และ รพช.ทุกแห่ง
การลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ เขตสุขภาพที่ 7 รพ.มค. และ รพช.ทุกแห่ง
รวมจ่าย
คงเหลือ

จานวนเงิน
6,974,779
267,580
314,000
90,000
100,000
150,000
300,000
50,000
100,000
67,950
200,000
100,000
100,000
300,000
2,000,000
308,000
900,000
5,347,530
1,627,249

งบ CF ปีงบประมาณ 2562
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

รายการปีงบประมาณ 2562

จานวนเงิน

ยอดเงิน CF ปี 61 (ยกมา)
ยอดเงิน CF ปี 62
รวม 62
เพื่อเตรียมการประกวดและรับการตรวจเยี่ยมประเมินประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านนานกเขียน รพ.สต.หนองโน สสอ.เมือง
โครงการขับเคลื่อนตาบลจัดการคุณภาพชีวิต ปี งปม. 2562 รพ.สต.ศรีสุข สสอ.กันทรวิชัย
สนับสนุนการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.มค. รพ.กันทรวิชัย
สนับสนุนการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.มค. รพ.บรบือ
สนับสนุนการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.มค. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
สนับสนุนการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.มค. รพ.วาปีปทุม
ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกรองน้า รพ.นาดูน
โครงการพัฒนา สสอ.อาเภอนาดูน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ พชต. ประจาปีงปม. 62 สสอ.นาดูน
สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ รพ.ยางสีสุราช
สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ รพ.กุดรัง
โครงการพัฒนารพ.สต.ดีเด่น เพื่อเตรียมประกวดระดับเขตสุขภาพ ปี 2562 รพ.สต.บ้านหัวนา สสอ.กุดรัง
โครงการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัดมหาสารคาม สสอ.กุดรัง และทุก สสอ.
สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ รพ.ชื่นชม
โครงการเฝูาระวังการเจริญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ปี จ.มค. ปี 62 (ทั้ง 13 รพ.)
โครงการพัฒนาระบบการบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx จ.มค. (10 อาเภอ)
เพื่อใช้ปฏิบัติราชการ ทาโครงการ 11 โครงการ ของ สสจ.มค.
เพื่อปฏิบัติราชการของหน่วยบริการ สสจ.มค. บริหารจัดการพัฒนาในภาพรวมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน สสจ.มค.
รวมจ่าย
คงเหลือ

1,627,249
8,100,000
9,727,249
50,000
11,400
50,000
50,000
50,000
50,000
700,000
300,000
100,000
100,000
250,000
153,500
100,000

1,135,770
111,450
885,300
1,100,000
5,197,420
4,529,829

งบ CF ปีงบประมาณ 2563
ลาดับ

รายการปีงบประมาณ 2563
ยอดเงิน CF ปี 62 (ยกมา)
ยอดเงิน CF ปี 63
รวม 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็งลาไส้ รพ.มหาสารคาม
เพื่อสนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 รพ.มหาสารคาม
เพื่อสนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 รพ.โกสุมพิสัย
เพื่อสนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 รพ.เชียงยืน
เพื่อสนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 รพ.บรบือ
โครงการพัฒนา รพ.สต.ดีเด่น เพื่อเตรียมประกวดระดับเขตสุขภาพ ปี 2563 รพ.สต.หนองกุง อ.นาเชือก
เพื่อสนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 รพ.วาปีปทุม
สนับสนุนการประกวด สสอ.และบุคลากรดีเด่น ปี 2563 สสอ.ยางสีสุราช
สนับสนุน สร้าง Cover Way รพ.กุดรัง
สนับสนุนงบประมาณพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านกระบาก อ.ชื่นชม
เพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้ขา้ ราชการพลเรือนบรรจุใหม่ สังกัดสสจ.มค. จานวน 14 ราย เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ เขตสุขภาพที่ 7 “หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โครงการประชุมหลักสูตรประกาศนียบัตร (ระยะสั้น) หลักสูตร ผ.น.ส.ช. ฯ กลุ่มงาน พนย. สสจ.มค.
สนับสนุนโครงการ PNC Stroke กลุ่มงาน พร. สสจ.มค.
ดาเนินการปูองกันฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งที่ 1 เมื่อ 23/3/63 สสจ.มค.
ดาเนินการปูองกันฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งที่ 2 เมื่อ 14/4/63 สสจ.มค.
ปิดบัญชี CF ที่ รพ.มค. (ปิดบัญชี/ยกเงินที่เหลือจ่ายให้ รพ.มค.)

รวมจ่าย
คงเหลือ

จานวนเงิน
4,529,829
11,592,016.83
16,121,845.83
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
300,000
100,000
300,000
2,000,000
300,000
140,000
396,000
269,800
1,000,000
1,000,000
899
6,306,699.00
9,815,146.83

งบ CF ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการปีงบประมาณ 2564

ยอดเงิน CF ปี 63 (ยกมา)
ยอดเงิน CF ปี 64
รวม 64
จ่ายค่ายาคืน รพ.มค. สนับสนุนยา แก่ รพช. (กลุ่มยาต้านพิษ (Antidotes) ใช้น้อย 23 รายการ และยาสมุนไพร
5 รายการ รวม 28 รายการ) ระหว่าง 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 กลุ่มงาน คบส.-รพ.มหาสารคาม
จ่ายค่ายาคืน รพ.มค. สนับสนุนยา แก่ รพช. (กลุ่มยาต้านพิษ (Antidotes) ใช้น้อย 23 รายการ และยาสมุนไพร
5 รายการ รวม 28 รายการ) ระหว่าง 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563 กลุ่มงาน คบส.-รพ.มหาสารคาม
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ 1 หลัง รพ.สต.ท่าตูม สสอ.เมือง
สนับสนุนการปรับปรุง ทาสีภายใน-ภายนอกตัวอาคาร สสอ.กันทรวิชัย
เพื่อจัดทาระบบประปาภายใน รพ.สต.บ้านโพน สสอ.เชียงยืน
ปรับปรุงอาคาร OPD ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER คุณภาพ รพ.ยางสีสุราช
สนับสนุนการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ 200 ตร.ม. ภายใน สสอ.ชื่นชม
เพื่อจัดอบรมหลักสูตร อสม. Buddy ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติดสารเสพติดหลัง
การบาบัดรักษา โดย อสม. (อสม. Buddy) กลุ่มงานพร. สสจ.มค.
รวมจ่าย (หมายเหตุ รายการ 1-8 เป็นการรอจ่าย)
คงเหลือ

จานวนเงิน
9,815,146.83
ยังไม่กาหนดวงเงิน
9,815,146.83
30,855.30
21,945.36
272,000
150,000
47,900
169,100
140,000
183,150
1,014,950.66
8,800,196.17

งบดาเนินงานปีงบประมาณ 2563 ที่ต้องจัดทาโครงการ
ประเภทงบประมาณ

1. งบดาเนินงาน สป.
2. งบดาเนินงาน ยาเสพติด
3. งบ สพฉ. (ศูนย์ปฏิบัติงานระดับจังหวัด)
4. งบ สพฉ. (ค่าชดเชยจัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน)
5. งบเบิกแทนกัน
6. งบเงินอุดหนุน
7. งบกองทุนแพทย์แผนไทย
8. เงินรางวัลแพทย์แผนไทย
9. งบโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค
10. งบ สปสช.
11. งบ สสส. (ผ่าน สคร.7)
12. งบศูนย์อนามัยที่ 7
13. งบแก้วกัลยาสิกขาลัย
14. งบสานักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวติ ไทย
15. งบ CASCAP ม.ขอนแก่น
16. เงินรายได้จากการดาเนินงานของส่วนราชการ (10796)
17. งบกลาง (สป./สบส./คร.)
18. งบ ปภ.จ.มค.
19. งบพัฒนาจังหวัด
รวม

ปี 2561
รับ (บาท)
17,362,966
9,596,100
2,425,900
862,430
2,402,000
1,908,500
374,800
307,560
520,000
660,400
532,884
-

ปี 2562
รับ (บาท)
15,440,477
7,333,200
3,405,650
400,930
1,861,889
6,734,240
353,248
662,696
877,860
389,878
624,000
100,000
351,000
685,507
4,902,700
-

10,664,300

1,846,900

47,617,840

45,970,174

ปี 2563
เบิกจ่าย
ร้อยละ คงเหลือ (บาท)
14,407,194 99.25
109,414.45
6,834,316 99.75
17,184.00
904,899.96 55.62
721,922.26
231,110 79.87
58,260.00
811,855 99.90
804.81
1,363,770 99.88
1,635.54
324,110 90.18
35,290.00
- 0.00
50,000.00
350,613 92.27
29,386.52
675,000 27.27 1,800,000.00
235,956 69.74
102,364.00
- - - - 725,900 37.91 1,189,000.39
5,443,001 1,146,748.59
10,750,422 78.23 2,992,093.98

รับ (บาท)
14,516,608
6,851,500
1,626,822
289,370
812,660
1,365,406
359,400
50,000
380,000
2,475,000
338,320
1,914,900
6,589,750
13,742,516
3,200,000 (งบประมาณถูกพับไปตาม
(งบประมาณถูกพับไป) พรบ.โอนงบประมาณ)

51,378,252

-

43,058,148 83.81

8,320,104.54

งบดาเนินงานปีงบประมาณ 2563 ที่ไม่ต้องจัดทาโครงการ
ประเภทงบประมาณ
1. ค่าไม่ทาเวชปฏิบัติ
2. ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)
3. ค่าตอบแทน ฉ.11 ฉ.12
4. ค่าตอบแทน พ.ต.ส.
5. ค่าใช้จ่ายของพนักงานราชการ
เงินสมทบประกันสังคม
6. ค่าใช้จ่ายของพนักงานราชการ
เงินสมทบประกันสังคม (ส่วนของนายจ้าง)
7. ค่าใช้จ่ายของพนักงานราชการ เงินกองทุน
ทดแทน
8. เพื่อพัฒนาระบบบริการนิติเวช
9. สนับสนุนงาน "มหกรรม พลังคน พชอ."
10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ กยผ.
11. ค่าเช่าบ้าน
รวม

ปี 2561
รับ (บาท)

ปี 2562
รับ (บาท)

ปี 2563
เบิกจ่าย
ร้อยละ คงเหลือ (บาท)
480,000 100.00
0
1,012,335 99.97
254.51
481,920 99.98
79.98
33,276,513 100.00
1,091.00
34,551,254 99.94
20,242.15

600,000
1,585,761
26,589,423
29,342,458

480,000
1,043,600
2,000,000
33,277,534
32,740,800

รับ (บาท)
480,000
1,012,590
482,000
33,277,604
34,571,496

180,000

326,280

498,443

436,885 87.65

61,558.00

274,500

199,600

56,250

56,250 100.00

0

-

23,865

28,464

3,767 13.23

24,697.00

122,000
-

162,000
30,000
70,283,679

143,000
200,000
66,000
70,815,847

58,694,142

142,050
198,963
66,000
70,705,937

99.34
99.48
100.00
99.84

950.00
1,037.08
0
109,909.72

การพัฒนางานในปี 2564
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แนวทางพ ัฒนาปี
2564
พัฒนาศักยภาพ
ผู ้รับผิดชอบงานให ้
สามารถรายงาน
ข ้อมูลผ่านระบบ ereport

แนวทางพ ัฒนาปี
2564
1.ปรับปรุงแบบ
รายงานข ้อมูลให ้ผู ้ใช ้
สามารถบันทึกข ้อมูล
ได ้สะดวกมากยิง่ ขึน
้
/จัดทาระบบ ereport
ี้ จงการบันทึก
2.ชแ
ข ้อมูล เพือ
่ ให ้ได ้
ข ้อมูลทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพ
3.นาเสนอ
ความก ้าวหน ้าการ
ดาเนินงาน ในการ
ประชุม กบห. และ
กวป. ทุกเดือน

2.จัดทาแบบรายงาน
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนปฏิบัตก
ิ ารฯ

แนวทางพ ัฒนาปี
2564
1.ปรับปรุงแบบ
รายงานให ้ง่ายต่อ
การบันทึกข ้อมูล
ี้ จง และประสาน
2.ชแ
ให ้CUP จัดทา
รายงานการเบิกจ่าย
ตามแบบรายงาน
เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อมูลที่
ครบถ ้วน และถูกต ้อง
3.CUP ประเมินผล
การเบิกจ่ายเทียบกับ
แผนการดาเนินงาน
ในโครงการ

5.Monitoring/Evaluation

2.นาเสนอ
ความก ้าวหน ้าการ
ดาเนินงาน ในการ
ประชุม กบห. และ
กวป.ทุกเดือน
(รายงานด ้วย
เอกสาร)

ี้ จงให ้ CUP
1.ชแ
จัดทารายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัตก
ิ ารฯ

4. Integration

1.รายงานการเบิก
จ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัตก
ิ ารฯ
ระดับอาเภอทุกเดือน

3.Intervention/ Innovation

1.มอบหมาย
ผู ้รับผิดชอบในการ
ติดตามการ
ดาเนินงาน
2.มอบหมายให ้กลุม
่
งาน พนย. ของ รพ.
เป็ นผู ้รับผิดชอบ
สรุปผลการ
ดาเนินงานเบิกจ่าย

2.Information

1.Structure

1.2 การติดตามการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอาเภอ
1.ติดตามการ
เบิกจ่าย ตามแบบ
ิ้
รายงาน ภายในสน
เดือน ทุกเดือน (ตัด
ยอดการเบิกจ่าย ณ
วันที่ 20 และสง่
รายงานภายในวันที่
25 ของทุกเดือน )
2.จัดทารายงานสรุป
การเบิกจ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัตก
ิ ารฯ ทุก
เดือน

แนวทางพ ัฒนาปี
2564

แนวทางพ ัฒนาปี
2564

1.บูรณาการกับงาน
ยุทธศาสตร์สข
ุ ภาพ
ของระดับ CUP

1.พัฒนารูปแบบ
ติดตามการเบิกจ่าย
ให ้ได ้ข ้อมูลที่
ครบถ ้วน ถูกต ้องและ
ทันเวลา

2.ประเมินผลลัพธ์
การดาเนินงานกับ
แผนปฏิบัตก
ิ าร CUP
ประจาปี
3.ประเมินผลการ
บูรณาการของ
แผนปฏิบัตก
ิ าร CUP
กับแหล่งงบประมาณ
อืน
่ ๆ ในระดับตาบล

2.สรุปผลการเบิกจ่าย
ตามแผนปฏิบัตก
ิ าร ฯ
นาเสนอในเว็บไซต์
ของ สสจ.มค.
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การติดตามการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอาเภอ ปีงบประมาณ 2562-2563
ปี 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CUP
เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
นาดูน
วาปีปทุม
ยางสีสุราช
พยัคฆภูมิพิสัย
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

ปี 2563

จานวน
จานวน
ร้อยละ
ร้อยละ
งบประมาณ
งบประมาณ
การเบิกจ่าย
การเบิกจ่าย
ทั้งหมด (บาท)
ทั้งหมด (บาท)

5,175,605
2,654,449
3,060,744
2,436,993
2,445,560
2,951,715
2,181,800
2,885,473
4,096,285
1,641,277
2,548,655
1,035,924
1,199,360
32,704,181

45.77
74.11
91.03
63.73
90.51
59.7
81.61
60.75
82.52
73.39
79.12
74.74
90.43
71.08

10,087,738
1,847,390
1,435,480
3,067,952
1,238,805
1,448,245
1,854,850
2,335,399
4,070,355
371,940
1,513,320
956,575
1,970,330
32,198,379

7.09
42.58
18.72
31.82
11.41
48.15
63.82
30.36
68.20
99.87
48.47
1.13
14.91
30.01

ชื่นชม
14.91
กุดรัง 1.13
พยัคฆ…
48.47
ยางสีสุ…
วาปีปทุม
68.20
นาดูน
30.36
นาเชือก
63.82
บรบือ
48.15
เชียงยืน
11.41
กันทรวิชัย
31.82
โกสุมพิสัย
18.72
แกดา
42.58
เมือง
7.09
0

20

40

ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 62
ปี 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

60

80

99.87

100
ร้อยละ
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1.3 การดาเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน
(งบค่าเสื่อม) และ งบลงทุน
การบริหารงบประมาณ การตรวจสอบการดาเนินงาน
S

• Structure

มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานระดับอาเภอ

• Information

1.รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบของส่วนกลาง
2.นาเสนอแบบรายงานข้อมูลต่อที่ประชุม กวป.ทุก 3 เดือน

I

I

I

• Intervention/ Innovation (1) จัดตั้งกลุ่มไลน์งบค่าเสื่อม / งบลงทุนผู้บริหาร (2) ส่งแผนคาของบประมาณ เพื่อเสนอ
ต่อ นพ.สสจ. (3) บันทึกแผนคาของบค่าเสื่อมในระบบของ สปสช./งบลงทุนในระบบของ กบรส. (4) เร่งรัดและติดตามผล
การดาเนินงานเบิกจ่ายค่าเสื่อมทุกเดือน (5) รายงานผลการเบิกจ่ายค่าเสื่อมต่อผู้บริหารในการประชุม กวป. ทุกไตรมาส
• Integration

กาหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นภายในกาหนดระยะเวลาที่กาหนดของสานักงบประมาณ

• Monitoring/Evaluation
M

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายทุกเดือน
2. ติดตามและรายงานผลการเบิกจ่าย
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งบค่าเสือ่ ม
ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์
ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) วงเงิน 81,725,860.15 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 44,508,946.66 บาท (54.46 %)

งบลงทุน
1.ปีงบประมาณ 2564 ได้รับ งปม. ค่าครุภัณฑ์ 181 รายการ (93,654,400 บาท)
ค่าสิ่งก่อสร้าง 14รายการ (108,465,000 บาท)
2.ปีงบประมาณ 2565 ส่งคาของบลงทุน จานวน งปม. 615,604,800 บาท
1.งบ พรก.เงินกู้ จานวน 181 รายการ จานวนเงิน 177,877,400 บาท
2.งบครุภัณฑ์
จานวน 61 รายการ จานวนเงิน 74,036,800 บาท
3.งบสิ่งก่อสร้าง จานวน 25 รายการ จานวนเงิน 363,690,600 บาท
งบประมาณอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคาของบประมาณ ของสานักงบประมาณ
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แนวทางการดาเนินงานในปี 2564

1. การเร่งรัดการดาเนินงานค่าเสื่อม ปี 2563 ที่อยู่ระหว่างดาเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาส 1/2564
2. การเร่งรัดการดาเนินงานค่าเสื่อม ปี 2564 ให้เสร็จสิ้นในไตรมาส 4/2564
3. การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานค่าเสื่อมในการประชุม กวป.ทุกเดือน
4. การเร่งจัดทาแผนงบลงทุนและรายละเอียดประกอบรายการ ของปีงบประมาณ 2565 ให้เสร็จตาม
กรอบเวลาที่ สป. กาหนด (16 ตุลาคม 2563)
5. การทบทวนรายการงบลงทุน ปี 2564 ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าจัดทาแผนลงทุน
ปี 2566
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1.4 ระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด
(Strategy Management System : SMS)

งานยุทธศาสตร์ฯ

งานยุทธศาสตร์ฯ
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ร้อยละ การเบิกจ่ายงบดาเนินงานในระดับหน่วยงาน ในระบบ SMS ปี 2563
ลาดับ

รายการ

1 ภาพรวม ประเทศ
2 ภาพรวม เขตสุขภาพที่ 7

3 ภาพรวม จังหวัดร้อยเอ็ด
4 ภาพรวม จังหวัดขอนแก่น

ร้อยละ
75.75
64.95

69.38
66.80

ร้อยละ

100
84.86
80

75.75

80.14

64.95

69.38

66.80

60
40

20

ภาพรวม จังหวัดมหาสารคาม
- ลาดับ ที่ 35 ของประเทศ
5
- สสจ.มค. 96.51 % ,
รพ.มค. 46.99 %

84.86

6 ภาพรวม จังหวัดกาฬสินธุ์

80.14

0

ข้อมูลในระบบ SMS ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
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1.5 การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะทางาน สสจ.มค. วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายภารกิจจัดทาแผนงานโครงการ Project idea
เสนอเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ
ก.บ.ก/ก.บ.จ.มค. พิจารณาโครงการตามคาของบประมาณของส่วนราชการ

สานักงานจังหวัด แจ้งการจัดสรรงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พนย. แจ้งกลุ่มงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
พนย. กากับติดตาม รายงานความก้าวหน้า และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
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แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับจัดสรร ปี 2562-2565
ปีงบ
ประมาณ

จานวนโครงการ งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
ที่ขอรับสนับสนุน
โครงการที่ได้รับ
การพิจารณา

กลุ่มงานที่ได้รับจัดสรร

2562
2563

1
14

1,846,900
46,031,440

1
2

1,846,900
3,200,000

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
2) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ

2564

12

51,533,200

2

2,396,000

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต
และยาเสพติด
1. โครงการพัฒนาตาบลต้นแบบปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพผู้ปุวยโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงด้วยเทคนิคให้คาปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ
(Motivational Interviewing)
2. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

2565

9

24,771,300

อยู่ขั้นตอนการอนุมัติ
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รายละเอียดการของบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับจัดสรร ปี 2562-2565
ลา
ดับ

โครงการที่ขอรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562
จานวนเงิน จานวนเงิน
ทีข่ อ
ทีไ่ ด้รับ

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขเพื่อ 1,846,900
คนมหาสารคามอายุยืน

ปีงบประมาณ 2563
จานวนเงิน
จานวนเงิน
ที่ขอ
ทีไ่ ด้รับ

ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2565
จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ขอ
เงินที่ได้รับ ทีข่ อ
ที่ได้รับ

1,846,900

-

-

-

-

-

-

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
พัฒนายุทธศาสตร์

2 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

-

-

14,903,640

0

18,617,800

5,500,000 รอผลอนุมัติ แพทย์แผนไทยฯ

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเมืองสมุนไพร

-

-

10,883,000

0

-

-

-

-

แพทย์แผนไทยฯ

4 โครงการจังหวัดไอโอดีนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0)

-

-

5,582,400

0

8,179,500

-

-

-

ส่งเสริมสุขภาพ

5 โครงการประเมินคุณภาพชีวิตของเด็กวัยเรียนใน
จังหวัดมหาสารคาม

-

-

747,000

0

747,000

0

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ Care Giver (CG) เพื่อ
การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง

-

-

120,000

0

900,000

0

7 โครงการพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพเพื่อการแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี

-

-

3,000,000

2,500,000

10,250,000

0

8 โครงการพัฒนาตาบลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตาม
ปัญหาสุขภาพพื้นที่ (One Tambon One
Project)

-

-

-

-

-

พัฒนาคุณภาพฯ

9 โครงการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health
literacy Community)

-

1,022,400

0

-

-

ส่งเสริมสุขภาพ

1,452,000 รอผลอนุมัติ พัฒนายุทธศาสตร์
-

-

ส่งเสริมสุขภาพ

5,050,000 รอผลอนุมัติ ควบคุมโรคติดต่อ

(งปม.ถูกพับไปตาม
พรบ.โอนงบประมาณ)

-

1,000,000

700,000
(งปม.ถูกพับไปตาม
พรบ.โอนงบประมาณ)

-

1,022,400

0
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รายละเอียดการของบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับจัดสรร ปี 2562-2565
ลา
ดับ

โครงการที่ขอรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2562
จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ขอ
ทีไ่ ด้รับ
-

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CPR และปฐม
พยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงและ
เสียชีวิตสาหรับอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
11 โครงการพัฒนาตาบลต้นแบบปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพผู้ปุวยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI)
12 โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นในการดาเนินงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
มหาสารคาม
13 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
14 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคน
มหาสารคามอายุยืนโดยกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอ (พชอ.)
15 โครงการยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจผลิตภัณฑ์
สุขภาพสมบูรณ์แบบ จังหวัดมหาสารคาม
16 โครงการบริหารจัดการกระบวนการผลิต การแปรรูป
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์
17 โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดเชิงบริหารเด็ก
ปฐมวัยเพื่อปูองกันยาเสพติด ผ่านกระบวนการเล่น
ตามรอยพระยุคลบาทและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1,846,900 1,846,900
รวม

ปีงบประมาณ 2563
จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ขอ
ทีไ่ ด้รับ
2,660,000
0

ปีงบประมาณ 2564
จานวนเงิน จานวนเงิน
ที่ขอ
ทีไ่ ด้รับ
2,660,000
0

ปีงบประมาณ 2565
กลุ่มงานที่
จานวนเงิน จานวนเงิน
รับผิดชอบ
ที่ขอ
ที่ได้รับ
2,154,600 รอผลอนุมัติ ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

1,430,000

0

1,430,000

360,000

1,274,000 รอผลอนุมัติ ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

2,613,000

0

-

-

1,570,000

0

4,585,000

500,000

0

1,070,400
492,600

0

-

1,578,500

0

-

-

-

46,031,440 3,200,000

-

ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ

2,036,000 4,203,000 รอผลอนุมัติ ควบคุมโรคไม่
ติดต่อฯ
0
2,430,400 รอผลอนุมัติ พัฒนายุทธศาสตร์

-

-

-

177,600 รอผลอนุมัติ คุ้มครองผู้บริโภค
-

-

คุ้มครองผู้บริโภค

2,529,700 รอผลอนุมัติ ส่งเสริมสุขภาพ

51,533,200 2,396,000 24,771,300

รอผล
อนุมัติ
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ได้รับจัดสรร ปี 2564-2565
ปีงบประมาณ 2564
ลาดับ โครงการที่ขอรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565

จานวนเงิน
ที่ขอ

จานวนเงิน
ทีไ่ ด้รับ

จานวนเงิน
ที่ขอ

จานวนเงิน กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รับ

1

โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร
และพัฒนาศักยภาพแพทย์แผน
ไทยเพื่อสร้างอาชีพ

82,640,540

0

81,340,440

รอผล
กลุ่มงานแพทย์แผน
การอนุมัติ ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

2

โครงการยกระดับการท่องเที่ยว
โดยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่น

-

-

5,000,000

รอผล
กลุ่มงานแพทย์แผน
การอนุมัติ ไทยและการแพทย์
ทางเลือก

82,640,540

0

86,340,440

รอผล
การอนุมัติ

รวม
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1.6 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) และการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยัง่ ยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
สถานการณ์/ผลการดาเนินงาน
 พชจ. มหาสารคามขับเคลื่อนการดาเนินงาน
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
จัดทาแผน กาหนดกิจกรรมการดาเนินการเปูาประสงค์และ
ตัวชี้วัดของแต่ละ พชอ. จัดประชุมติดตามการดาเนินงาน
และการเยี่ยมเสริมพลัง โดยใช้กลไก พชอ. ถ่ายทอดการดาเนินงาน
จากระดับอาเภอไปสู่ระดับตาบล
ติดตามผลการดาเนินงานและนาเสนอความก้าวหน้า
การดาเนินงาน ในการประชุม กวป. และการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดทุกเดือน

รายงานผลการดาเนินงาน ในโปรแกรม Cockpit Smart Kids
Taksila 4.0 และ Cockpit พชอ. ที่เว็บไซต์ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ทุกอาเภอผ่านเกณฑ์การดาเนินงานเชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100

สรุปประเด็นดาเนินการ ปี 2563
ลาดับ

ประเด็นดาเนินการ

จานวน
รวม
อาเภอ เปูาประสงค์

รวม
ตัวชี้วัด

1 จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0

13

65

442

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
2 ประชาชนภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19

13

30

56

3 การดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
4 ขยะ/สิง่ แวดล้อม

7
4

18
14

40
22

5

คุณธรรมจริยธรรม/ระเบียบวินัย/
ยาเสพติด

1

4

11

6
7
8
9
10
11
12

ยาเสพติด
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
โรคพิษสุนัขบ้า
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
เศรษฐกิจ/สิ่งแวดล้อม
อาหารปลอดภัย
อุบัติเหตุ

2
1
1
2
1
2
3

6
1
2
7
4
5
5

6
3
8
41
15
12
36 20

การลงนามบันทึกความร่วมมือการดาเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยัง่ ยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ปีงบประมาณ 2562-2565

วันที่ 22 มีนาคม 2562 จังหวัดมหาสารคาม จัดให้มีการลงนามบันทึกความ
ร่วมมือการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids
Taksila 4.0) ปี 2562-2565 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม เป็นประธาน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน/องค์กรระดับจังหวั37ด 36
หน่วยงาน และพชอ. 13 อาเภอ

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 การแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ
คณะกรรมการ พชอ. และมอบโล่เชิดชูเกียรติการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยัง่ ยืนมุ่งสู่เด็ก
ตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัด
มหาสารคาม ประธาน

วันที่ 30 มกราคม 2563 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่อง Smart Kids Taksila 4.0 จาก
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ โรงเรียนอนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสอง
คอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และบ้านหนองหว้า ตาบลศรีสุข อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

38

การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
การดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ประจาปีงบประมาณ 2563
ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กับ นายอาเภอ (ประธาน พชอ.) จานวน 13 อาเภอ ( 29 กันยายน 2563)
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การพัฒนางานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ปี 2564
1. การขับเคลื่อนประเด็น Smart kids Taksila 4.0 ให้เป็นวาระจังหวัดมหาสารคามต่อเนื่องในระยะ 5 ปี (2561-2565)
2. พัฒนาศักยภาพ PM พชอ.ระดับจังหวัด/ระดับอาเภอ เน้น (1) Smart kids Taksila 4.0 และ (2) TO BE NUMBER
ONE ที่กาลังให้อาเภอพิจารณาเลือกดาเนินการ
3. บูรณาการประเด็นการดาเนินงานของ พชอ. ร่วมกับกองทุนในพื้นที่ (กองทุนตาบล/งปม.คก.ตามพระราชดาริของ
อปท./กองทุน LTC)

4. ประเมินผลลัพธ์การดาเนินงานประเด็น Smart kids Taksila 4.0 (ประเมิน IQ/EQ/MQ/EF) และประเด็นที่ พชอ.
เลือกดาเนินการ (ประเมิน LE/YLL/YLD)
5. พัฒนาคุณภาพเปูาประสงค์และตัวชี้วัดของประเด็นการดาเนินงานของ พชอ. ให้ตอบสนองปัญหาสุขภาพของจังหวัด
มหาสารคามอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในพื้นที่เฉพาะเพื่อยืนยัน Model Development และยืนยันนวัตกรรมการ
พัฒนา เพื่อผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ เช่น พื้นที่อาเภอเชียงยืน
40

การแบ่งทีมและพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
1.การเยี่ยมเสริมพลังอาเภอทีมที่ 1
ประธานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ)
ที่

อาเภอ

1 อาเภอเมือง
ณ หอประชุมที่ว่า
การอาเภอเมือง
มหาสารคาม

วันที่
เยี่ยมเสริมพลัง
17 พ.ย. 63

2 อาเภอบรบือ
23 พ.ย. 63
ณ หอประชุมที่ว่า
การอาเภอบรบือ

ส่วนราชการที่เป็นทีมเยี่ยมเสริมพลัง
1.สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2.สานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม
3.สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม
4.ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6.สถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขต
มหาสารคาม
7.สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนีประจาจังหวัดมหาสารคาม
8.สโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม

ทีมเจ้าหน้าที่ ของ สสจ.มค.
1.นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
2.นายสงัด เชื้อลิ้นฟูา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข
3.นายฤทธิ์รงค์ เรืองฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
4.นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
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การแบ่งทีมและพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
2.การเยี่ยมเสริมพลังอาเภอทีมที่ 2
ประธานโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ)
ที่

อาเภอ

1 อาเภอยางสีสุราช
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภออาเภอยางสีสุราช
2 อาเภอนาดูน
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอนาดูน
3 อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่
เยี่ยมเสริมพลัง
17 พ.ย. 63

18 พ.ย. 63

24 พ.ย. 63

ส่วนราชการที่เป็นทีมเยี่ยมเสริมพลัง

ทีมเจ้าหน้าที่ ของ สสจ.มค.

1.สานักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
2.สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดมหาสารคาม
3.เทศบาลเมืองมหาสารคาม
4.วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
5.คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
6.สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
7.ชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม

1.นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
2.นางสุภาพร กุณาศล
3.นาสาวยศสยา อ่อนคา
4.นางสาวระพีพร คาเจริญ
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การแบ่งทีมและพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
3. การเยี่ยมเสริมพลังอาเภอทีมที่ 3
ประธานโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธรรมนูญ แก้วคา)

ที่

อาเภอ

1 อาเภอกันทรวิชัย
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอกันทรวิชัย
2 อาเภอเชียงยืน
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอเชียงยืน
3 อาเภอโกสุมพิสัย
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอโกสุมพิสัย

วันที่
เยี่ยมเสริมพลัง
16 พ.ย. 63

17 พ.ย. 63

18 พ.ย. 63

ส่วนราชการที่เป็นทีมเยี่ยมเสริมพลัง

ทีมเจ้าหน้าที่ ของ สสจ.มค.

1.สานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
2.สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดมหาสารคาม
3.สภาฮักแพง เบิ่งแงง คนสารคาม
4.โรงพยาบาลสุทธาเวช / คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
6.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
7.สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดมหาสารคาม

1.นางรุ่งทิพย์ มั่นคง นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้าน
บริการทางวิชาการ)
2.นางสราญจิต อินศร
3.นางมาฆนุช ภูมิสายดร
4.นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ
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การแบ่งทีมและพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
4.การเยี่ยมเสริมพลังอาเภอทีมที่ 4
ประธานโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

ที่
1

2

3

อาเภอ
อาเภอแกดา ณ
หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอแกดา
อาเภอวาปีปทุม ณ
หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอวาปีปทุม
อาเภอนาเชือก ณ
หอประชุมที่ว่าการ
อาเภออาเภอ
นาเชือก

วันที่
เยี่ยมเสริมพลัง
16 พ.ย. 63

17 พ.ย. 63

18 พ.ย. 63

ส่วนราชการที่เป็นทีมเยี่ยมเสริมพลัง
1.สานักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม
2.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
3.วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
4.สานักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
5.วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
6.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26
7.สโมสรโรตารีจังหวัดมหาสารคาม

ทีมเจ้าหน้าที่ ของ สสจ.มค.
1.นายวัฒนะ ศรีวัฒนา
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันต
สาธารณสุข)
2.นางสุมาลี ใหม่คามิ
4.ว่าที่ รต.ศิริรัตน์ จ่ากุญชร
5.นางสาวภัคนันท์ เรืองช่อ
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การแบ่งทีมและพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
5. การเยี่ยมเสริมพลังอาเภอทีมที่ 5
ประธานโดย ปลัดจังหวัดมหาสารคาม (นายนราธร ศรประสิทธิ์)

ที่

อาเภอ

1

อาเภอชื่นชม
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอชื่นชม

2

อาเภอกุดรัง
ณ หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอกุดรัง

วันที่
เยี่ยมเสริมพลัง
18 พ.ย. 63

23 พ.ย. 63

ส่วนราชการที่เป็น
ทีมเยี่ยมเสริมพลัง
1.สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
2.สานักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
3.สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มหาสารคาม
4.มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
6.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
7.หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม

ทีมเจ้าหน้าที่ ของ สสจ.มค.
1.นายบุญถม ปาปะแพ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัช
สาธารณสุข)
2.นางอัมพร นาคสมบูรณ์
4.นางศิรดา ทิ้งโคตร
5.นางสาวณัฐรุจา ไชยคาภา
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1.7 การดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center: EOC) จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อกาหนดการดาเนินงานในปี 2563

S

• จัดทาคาสั่งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด ซึ่งมีการแบ่งโครงสร้าง
ผังบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพ 5 ภารกิจ คือ 1) ภัยจากการระบาดของโรคติดต่อ
2) ภัยจากสารเคมี 3) ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น 4) ภัยจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ 5) กรณีงานพระราชพิธีต่างๆ

I

• ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) กรณีโรคติดต่อ เฝูาระวัง ตรวจจับ ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ในภาวะ
ปกติ ทุกเดือน และในกรณีภัยพิบัติอื่นๆ จะมีการรายงานข้อมูลในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่ต้องเฝูาระวังเป็นพิเศษ หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน

I

• หัวหน้ากล่องภารกิจทุกกล่องภารกิจ เข้ารับการอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS 100) ผ่านระบบ E-Learning
• มีการจัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วนภารกิจปฏิบัติการ ได้แก่ MERT, miniMERT, EMS, MCATT, SEhRT และ
CDCU/SRRT เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
• มีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสาคัญของโรคและภัยสุขภาพ
• จัดซ้อมแผนฯ ระดับจังหวัด มีการจัดประชุม EOC สัปดาห์ละ 1 – 3 ครั้ง และสรุปผลการดาเนินงาน และถอดบทเรียน

I

• บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เช่น (1) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (2) คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.) (3) คกก.พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ (4) คกก.ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
(ศปถจ.) และ (5) คณะกรรมการกองอานวยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม

M

• ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.) และคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล (กวป.) ทุกเดือน และประสานการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงานใน Line Group ชื่อ EOC สสจ.มค
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ผลการดาเนินงาน EOC ในปี 2563
1. จัดทาคาสั่งตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ของจังหวัด ให้เป็นปัจจุบัน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)
(คาสั่งที่ 22/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ กรณี การระบาดของโรค COVID-19
(คาสั่งที่ 49/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)

2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สาคัญ จานวน 9 โรคและภัยสุขภาพ

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับจังหวัด ปี 2563
5 ลาดับ

1. โรคโควิด-19 (Very High Risk: VH)
2. ภัยแล้งและอัคคีภัย (High Risk: H)
3. ฝุุน PM2.5 (High Risk: H)
4. วัณโรคดื้อยา (High Risk: H)
5. ไข้เลือดออก (High Risk: H)

ผลการดาเนินงาน EOC ในปี 2563

3. มีการจัดทามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures : SOP) จานวน 9 กล่องภารกิจ

4. จัดทาแผนเผชิญเหตุ (IAP) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5. มีการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19 )ระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมระดับจังหวัด จานวน 54 ราย ระดับอาเภอ 51
ราย โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ฯ ดังนี้
1) การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX)
2) มีการกาหนดสถานการณ์สมมติ 4 สถานการณ์
6. หัวหน้ากล่องภารกิจหลัก อบรมทางระบบ E-learning และสอบผ่านตามเกณฑ์ที่ระดับคะแนน (Post test) ร้อยละ 80
(จานวน 12 ท่าน => ร้อยละ 100 จานวน 7 ท่าน, ร้อยละ 96.67 จานวน 2 ท่าน, ร้อยละ 93.33 จานวน 3 ท่าน)

ผลการดาเนินงาน EOC ในปี 2563 (ต่อ)

7. จัดทาการประเมินมาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยใช้
แบบประเมิน EOC Assessment Tool ส่งสานักงานเขตสุขภาพที่ 7 และกองสาธารณสุขฉุกเฉิน

8. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC)
โดยข้อสั่งการระดับจังหวัด เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 18 สิงหาคม 2563 จานวน 31 ข้อสั่งการ
ปี 2564 เน้นซ้อมกับทุกส่วนราชการ/หน่วยงานทุกหน่วย ที่เกี่ยวข้อง
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ภาพกิจกรรม
6 มีนาคม 2563
ประชุมเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

50

11 มีนาคม 2563
เข้าร่วมการซ้อมแผนการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระดับเขตสุขภาพที่ 7

51

12 มีนาคม 2563
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) โดยการ
ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (TTX) ของ
บุคลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ครอบคลุมทั้ง 13
อาเภอ จานวน 120 คน

52

มีนาคม – กรกฎาคม 2563
ประชุม EOC กรณี โรค COVID-19 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมด้วยคณะกรรมการ EOC
จ.มหาสารคาม โดยมี ผอ.รพ.มหาสารคาม/ผอ.รพ.สุทธาเวช/รพ.สารคามอินเตอร์ฯ/ ผอ.รพ.ชุมชน/
สสอ. และรพ.สต. ทุกแห่ง ในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับฟังการประชุมสถานการณ์โรค
พร้อมทั้งนาข้อสั่งการในการประชุมไปปฏิบัติ

53

9 มิถุนายน 2563
ผู้ตรวจราชการฯ เขต 7 และ นพ.สสจ.
ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมปูองกัน
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ของจังหวัด
มหาสารคาม ณ รพ.มหาสารคาม
รพ.บรบือ และ รพ.กุดรัง

54

18 กันยายน 2563
เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนอึล (NOUL)

55

การพัฒนางานในปี 2564
โอกาสในการพัฒนา

การพัฒนางานในปี 2564

1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอาเภอ (รพ./
จัดอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS
สสอ.) และหัวหน้ากล่องภารกิจหลัก อบรมระบบ 100) หรือหลักสูตร Disaster Management อื่นๆ
บัญชาการเหตุการณ์ (ICS 100) หรือเทียบเท่า ทีม่ ีมาตรฐานเทียบเท่า FEMA/CDC/WHO เพิ่มเติม
2. ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับ จัดอบรมหลักสูตรการจัดทาแผนเผชิญเหตุ (IAP) ใน
การจัดทาแผนเผชิญเหตุ (IAP)
ระดับจังหวัด/ระดับอาเภอ
3. ผู้ปฏิบัติยังมีความความเข้าใจคลาดเคลื่อน
จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสาคัญของ สาคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ สาหรับผู้
โรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่
ปฏิบตั ิระดับอาเภอ
4. ผู้ปฏิบัติยังมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นเกี่ยวกับ จัดประชุมผู้ปฏิบัติเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
การจัดซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาหรับโรค ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาหรับโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
และภัยสุขภาพในพื้นที่
56

แนวทางพัฒนา
ปี2564

แนวทางพัฒนา
ปี 2564

แนวทางพัฒนา
ปี2564

1. มีคณะกรรมการ
ดาเนินงานจิตอาสา
พระราชทาน ระดับ
จังหวัด ระดับอาเภอ
และตาบล
2. พัฒนาศักยภาพผู้รับ
งานจิตอาสา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

1.จัดทาฐานข้อมูลเป็น
ระบบออนไลน์ใน
เว็บไซต์ สสจ.
มหาสารคาม เพื่อ
สะดวกในการนาข้อมูล
ไปใช้

1. เข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาทุกกิจกรรมที่จังหวัด
มหาสารคามจัดขึ้น
2. จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาในปี พ.ศ. 2563
ตามที่ศูนย์อานวยการจิต
อาสาพระราชทาน จังหวัด
มหาสารคามกาหนด

4. Integration

จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาในปี พ.ศ. 2563
จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันเสด็จสวรรคต
ร.8 ในวันที่ 9 มิ.ย. 63 ณ
รพ.มหาสารคาม
2. กิจกรรมจิตอาสา
พัฒนา เนื่องในโอกาสวัน
มหิดล ในวันที่ 24 ก.ย.
63 ณ รพ.มหาสารคาม

1. บูรณาการกับการ
ดาเนินงานจิตอาสา
กับทุกภาคส่วนทั้ง
ระดับจังหวัด อาเภอ
และตาบล

แนวทางการพัฒนา
ปี 2564
1. บูรณาการการ
ดาเนินงานกับ
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ
และเอกชน

5.Monitoring/Evaluation

2. จัดทาแนวทางการ
ขับเคลื่อนโครงการ
หน่วยแพทย์
พระราชทานเคลื่อนที่
ในกรณีองคมนตรีลง
พื้นที่ติดตามงาน ปี 63

1. มีฐานข้อมูลจานวน
จิตอาสาในสังกัด
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ละ
ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละ
หน่วยงาน
2. มีการบันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ภายในจังหวัด
มหาสารคาม

3.Intervention/ Innovation

1. มีคณะกรรมการ
ดาเนินงานจิตอาสา
พระราชทานและหน่วย
แพทย์พระราชทาน
เคลื่อนที่ฯ ปี 63

2.Information

1.Structure

1.8 การดาเนินงานจิตอาสาปีงบประมาณ 2563

แนวทางพัฒนาปี
2564
สรุปผลการจัด
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
จัดทาข่าวสาร
เผยแพร่
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1

ที่
1

2
3
4

5
6

การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม จานวน 23 ครั้ง

วันที่
กิจกรรม
5 ธ.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
13 ธ.ค. 62 กิจกรรมจิตอาสา "เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ" จ.มหาสารคาม
ประจาเดือน ธันวาคม 2562
8 ม.ค. 63 กิจกรรม Big Cleaning day ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข
ตามพระราชดาริ รัชการที่ 10 ในเรือนจาจ.มหาสารคาม
18 ม.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(วันกองทัพไทย)
12 ก.พ. 63 กิจกรรมจิตอาสา "เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
จ.มหาสารคาม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
24 ก.พ. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

สถานที่
หนองน้าสาธารณะแมวเซา บ้านโนนม่วง
หมู่ที่ 15 ต.แวงน่าง อ.เมือง
คลองสาธารณะ หมู่ที่ ๒ ต.ปะหลาน
อ.พยัคภูมิพิสัย
เรือนจา จ.มหาสารคาม
บริเวณถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา
พื้นที่ชุมชนศรีมหาสารคาม ต.ตลาด อ.
เมือง
หนองศาลา หมู่ที่ ๑ ต.เสือโก้ก อ.วาปี
ปทุม
วัดมหาชัยพระอารามหลวง ต.ตลาด อ.
เมือง

รายละเอียดกิจกรรม
การมอบหมาย
พัฒนาภูมิทัศน์ ทาความสะอาดลาน้า คู
พนย.
คลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้า
คูคลอง
กาจัดวัชพืชบริเวณคลองสาธารณะ
พนย.
ทาความสะอาด

พนย.

พัฒนาเกี่ยวกับถนน

พนย.

ทาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
และปลูกตันไม้
ทาความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์

พนย.
พนย.
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ที่
7

วันที่
กิจกรรม
๖ มี.ค. 63 กิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 129 ปี

สถานที่
กู่มหาธาตุ (ปรางค์กู่บ้านเขวา) ต.เขวา อ.เมือง

รายละเอียดกิจกรรม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้

การมอบหมาย
พนย.

8

๖ มี.ค. 63 จัดทาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในกรณี ทุกหน่วยงานในสังกัดสสจ.มหาสารคาม
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานการให้บริการแก่ประชาชนของ สสจ.มหาสารคาม
ปี 2563

จัดส่งแนวทางฯ ไปยังทุกหน่วยงานใน
สังกัด (13 มีนาคม 2563)

พนย.

9

๑๐ มี.ค. 63 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจิตอาสาพระราชทาน และหน่วย
แพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ สสจ.มหาสารคาม ปี 2563

ทุกหน่วยงานในสังกัดสสจ.มหาสารคาม

ส่งคาสั่งฯ ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด
(10 มีนาคม 2563)

พนย.

10 ๑๘ มี.ค. 63 กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก จ.มหาสารคาม ครั้งที่ 4

โรงเรียนวาปีปทุม หมู่ที่ 25 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

พนย.

11 ๒๐ มี.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา "เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จ.มหาสารคาม
ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
12 ๒ เม.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ ต.ดงยาง อ.นาดูน

ทาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์

พนย.

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มหาสารคาม ต.แวง
น่าง อ.เมือง

ทาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์

พนย.

13

๑๗ มิ.ย. 63 กิจกรรมจิตอาสา "เราทาความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จ.มหาสารคาม
ประจาเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

บริเวณรอบเกาะกลางน้าหนองบัว หน้าที่ว่าการอ.
กันทรวิชัย ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย

ทาความสะอาด กาจัดวัชพืช

พนย.

14

๙ มิ.ย. 63 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทาความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ โรงพยาบาลมหาสารคาม
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร

ทาความสะอาดโรงพยาบาล

พนย.
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ที่
วันที่
กิจกรรม
สถานที่
รายละเอียดกิจกรรม
15 ๒๖ มิ.ย. 63 กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกปุา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน บริเวณลาห้วยขอนสัก บ้านดอนกลาง หมู่ ๑ ต. ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย
พระบรมราชินี
16 ๑๑ ก.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทาความสะอาดบริเวณตลาดสด
ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม
17 ๒๔ ก.ค. 63 โครงการพลิกฟื้นผืนปุา สืบสาน รักษา ต่อยอด สูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืน
ปุาโคกหนองโน บ้านหนองโน หมู่ที่ 1 ต.หนอง ปลูกปุา
โน อ.เมือง
18 ๒๘ ก.ค. 63
19 ๑๒ ส.ค. 63

20 ๑๙ ส.ค. 63
21 ๒๔ ก.ย. 63

22 ๒๔ ก.ย. 63
23 ๒๔ ก.ย. 63

การมอบหมาย
สสอ.โกสุมพิสัย

พนย.

- นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
- พนย.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ วัดขุนพรหมดาริ (อุปราช) ต.ท่าสองคอน อ.
ทาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ - นพ.สสจ.
เจ้าอยู่หัว
เมือง
ปลูกต้นไม้ และปล่อยปลา
- พนย.
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บริเวณที่สาธารณประโยชน์ บ้านโคกหินลาด ปลูกปุา
- นายแพทย์เชี่ยวชาญ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
หมู่ที่ 2 ต.แวงน่าง อ.เมือง
ด้านเวชกรรมปูองกัน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
- พนย.
กิจกรรมตามโครงการ “จิตอาสาราชทัณฑ์
ร่วมพิธีเปิดอบรม
พนย.
เรือนจา จ.มหาสารคาม
การตรวจเยี่ยมโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-1๙" โดย ศอญ.จอส.
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดาริฯ อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อม
- รพ.บรบือ
พระราชทาน
บ้านกาพี้ ต.กาพี้ อ.บรบือ
อุปกรณ์ในการคัดกรองคณะ
- สสอ.บรบือ
ผู้ตรวจเยี่ยม
กิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจ.มหาสารคาม
วัดปุาโคกหนองคู ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก
- สสอ.นาเชือก
ปลูกปุา
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จ โรงพยาบาลมหาสารคาม
ทาความสะอาดโรงพยาบาล
- พนย.
60
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

2

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในปี พ.ศ. 2563 จานวน 2 กิจกรรม ตามทีศ่ ูนย์อานวยการจิตอาสา
พระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ได้กาหนด โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพ

1.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 100 คน
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2.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน 150 คน
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3

แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564
1

จัดทาแผนการดาเนินงานระดับจังหวัด
1. จัดกิจกรรมจิตอาสา ตามที่ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ได้กาหนด
- วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วันอานันทมหิดล
- วันที่ 24 กันยายน 2564 วันมหิดล
2. จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใน สสจ.มหาสารคาม
(นพ.สสจ.กาหนด)

2

จัดตั้งกลุ่ม Line ผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาทุกหน่วยงาน ในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

3

สารวจรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจิตอาสาพระราชทาน
รวมทั้งให้คาแนะนา และอานวยความสะดวกในการสมัคร

4

ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัด
มหาสารคาม ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
63

2. งานนิเทศงาน งานประเมินผล และงานวิจัย

คู่มือการประเมิน

เปูาประสงค์ของงานยุทธศาสตร์สุขภาพ
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
64

งานนิเทศงาน งานประเมินผล และงานวิจัย
กรอบการนาเสนอ
2.1 การนิเทศงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ปีงบประมาณ 2563
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ปีงบประมาณ 2563

2.3 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการสานัก
นายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2563
2.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.5 การดาเนินงานวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
2.6 งานวารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563
2.7 การดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) ปีงบประมาณ 2563
2.8 การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี (OG) ปีงบประมาณ 2563
65

2.1 การนิเทศงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ปีงบประมาณ 2563

S

• Structure (1) มีคณะกรรมการนิเทศงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (2) มีแผนการออกนิเทศงาน
สาธารณสุขระดับอาเภอ (3) มีรูปแบบการออกนิเทศงานที่ชัดเจนและมีผรู้ ับผิดชอบทุกกลุ่มงาน

I

• Information (1) มีการจัดทาคู่มือการนิเทศงานสาธารณสุข (2) มีการออกนิเทศงานสาธารณสุข
หน่วยงานในสังกัดครบทั้ง 13 อาเภอ จานวน 2 ครั้ง (3) มีผู้รับผิดชอบทุกกลุ่มงานเป็นผู้ถ่ายทอด
รายละเอียดการดาเนินงานลงสู่การปฏิบัติ (4) จัดทาสรุปข้อสั่งการ จากนพ.สสจ.เพื่อนาข้อสัง่ การไปสู่การ
ปฏิบัติ (5) จัดทาสรุปการนิเทศงานสาธารณสุข

I

• Intervention/Innovation (1) มีโครงการออกนิเทศงานสาธารณสุขและมีงบประมาณ (2) จัดหาสิ่ง
สนับสนุนในการออกนิเทศงาน (3) จัดการประชุมชี้แจงรูปแบบและแนวทางในการนิเทศงานให้กับผู้นิเทศ
งาน

I

• Integration (1) การประเมินผล KPIs (2) การวางแผนปฏิบัติการระหว่าง CUP (3) การดาเนินงานตาม
วาระจังหวัด/ประเด็น พชอ. ของแต่ละอาเภอ (4) การบูรณาการงปม.ดาเนินงานในกองทุน อปท./ งปม.
คก.ตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขของ อปท./LTC ของระดับอาเภอ-ตาบล

M

• Monitoring/Evaluation กาหนดให้มีการออกนิเทศงานสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 ครั้ง/ปี ตามแผนการนิเทศที่กาหนด
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แนวทางการดาเนินงานในปี 2564
1. การพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้ออกไปนิเทศงานสาธารณสุข
2. จัดประชุมถอดบทเรียนกระบวนการนิเทศงาน และรายงานผลการนิเทศงานการนิเทศงานและถอด
บทเรียนนาเสนอต่อผู้บริหาร และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปทบทวนและวางแผนการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ภาพการนิเทศงานรอบที่ 1/2563

14 มกราคม 2563 CUP เชียงยืน

23 มกราคม 2563 CUP แกดา

5 กุมภาพันธ์ 2563 CUP พยัคฆภูมิพิสัย 67

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ปีงบประมาณ 2563

S
I

I

• Structure (1) มีคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัด
• (2) มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอของ สสจ.มค.ประจาปี 2563

• Information (1) มีคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับอาเภอ
• (2) จัดประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดผ่านระบบ VDO Conference (3) การออกประเมินผลการปฏิบัติราชการ
• (4) ให้ความสาคัญในตัวชี้วัดที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด และนโยบายของนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
• Intervention/ Innovation (1) จัดให้การประเมินเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ประเมิน–ผูร้ ับประเมิน
โดยประเมินให้เสร็จภายในวันที่รบั ประเมินและคืนข้อมูลให้ผู้ประเมินและผูบ้ ริหารของ คปสอ.รับทราบ
• (2) มีการจัดทาสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ
• (3) มีการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดที่ยงั ไม่ผา่ นเกณฑ์ ข้อมูลด้านสาธารณสุขที่ยงั เป็นปัญหา มาจัดทาตัวชี้วัดใน
การประเมินการปฏิบัติราชการระดับอาเภอในปีถัดไป

I

• Integration การบูรณาการกับงาน Smart Kids Taksila 4.0 ในการนาผลคะแนนมาใช้ในการประเมิน
คะแนนรางวัล (ร้อยละ 1)

M

• Monitoring/Evaluation (1) กาหนดให้มีการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ 1 ครั้ง/ปี
• (2) มีการประเมินผู้ประเมินผ่านระบบ Google form
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ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ปี 2561-2563
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อาเภอ
เมือง
แกดา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วาปีปทุม
นาดูน
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
เฉลี่ย

2561
เปูา ผลการ ร้อยละคะแนน
ถ่วงนน.รวม
หมาย ประเมิน
รวม
5
3.96
81.568
5
4.27
87.053
5
3.90
79.477
5
4.19
85.153
5
4.15
84.426
5
4.40
89.576
5
4.10
84.328
5
4.19
85.382
5
4.32
88.662
5
4.05
82.683
5
4.14
85.306
5
4.38
88.790
5
3.92
79.942
5
4.15
84.796

เปูา
หมาย
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2562
2563 (ร่าง)
ร้อยละ
ผลการ
เปูา ผลการ ร้อยละ
ประเมิน คะแนน หมาย ประเมิน คะแนน
รวม ถ่วงนน.รวม
รวม ถ่วงนน.รวม
4.18
5
4.13
83.603
82.588
4.38
5
4.26
87.629
85.197
4.23
5
3.98
84.501
79.678
4.29
5
4.31
85.900
86.122
4.58
5
4.44
91.536
88.831
4.48
5
4.39
89.557
87.730
4.53
5
4.49
90.691
89.873
4.36
5
4.17
87.200
83.424
4.52
5
4.41
90.455
88.209
4.21
5
4.11
84.102
82.200
4.47
5
4.59
89.391
91.733
4.37
5
4.04
87.330
80.773
4.42
5
4.44
88.495
88.885
4.39
87.722
5
4.29 85.788
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ผลการประเมินผู้ประเมินระดับจังหวัด
ที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs)
ปี 2563
โดยผู้รับการประเมิน KPIs ระดับอาเภอ

70

เมืองมหาสารคาม

เครือข่ ายบริการสุ ขภาพอาเภอ
2%

แกดา

12%

โกสุ มพิสัย

เพศ

2%

18%

12%

กันทรวิชยั

2%

เชียงยืน

7%

19%

บรบือ
นาเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย

12%

วาปี ปทุม

กุดรัง

2%
5%

ชาย

11%

ตาแหน่ ง/วิชาชีพ
3%

15%

6%

ยางสี สุราช

82%

10%

52%

พยาบาลวิชาชีพ

นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้า
พนักงานสาธารณสุข
เภสัชกร

ระดับการศึกษา

หญิง
1%

26%

แพทย์แผนไทย

9%

นักเทคนิคการแพทย์

73%

นักจัดการงานทัว่ ไป

19%

อื่นๆ

ประกาศนียบัตรหรื อต่ากว่า

ปริ ญญาตรี
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ปริ ญญาโทหรื อสูงกว่า

ความเหมาะสมของบุคลากรทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
100
80
มากที่สุด

3.08

40.77

3.84

33.08

3.85

1.53

6.15

0.77
7.69

33.85

34.62

60

56.92

24.62
36.92

60

มาก
ปานกลาง
น้อย

40
20

56.15

63.08

59.23

73.85

0
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หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
100

6.92

0.77

9.24

11.54

41.54

45.38

46.15

46.92

45.38

42.31

9.23

10.77

46.15

44.62

80
มากที่สุด
มาก

43.08
60

ปานกลาง
น้อย

40

20

50

0

73

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
100
80
มากที่สุด
มาก

6.15

6.16

40

34.62

53.85

56.92

3.85

3.07

0.77
5.38

36.15

42.31

38.47

60

54.62

55.38

60

ปานกลาง
น้อย

40

20
0
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ปัญหาจากการรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.
2.
3.
4.
5.

การดาเนินงานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากปัญหาโรค COVID-19
มีบางตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ทาให้ปฏิบัติงานได้ยาก
การลงข้อมูลของ รพ.สต.ยังไม่ถูกต้อง ขอให้จัดอบรมการลงข้อมูลให้ รพ.สต.
สสจ.ขาดนักเทคนิคการแพทย์ จึงทาให้สื่อสารงานด้าน lab ไม่เข้าใจ
อาเภอขนาดใหญ่ทางานได้ยากกว่าอาเภอขนาดเล็ก แต่ใช้เกณฑ์การประเมิน
เดียวกัน
6. การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจนในเรื่องการดาเนินงานและเปูาหมาย
7. ตัวชี้วัดมีจานวนเยอะ ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานลดลง
8. ผู้ประเมินมาไม่ครบ ทาให้การประเมินมีความล่าช้า

75

ข้อเสนอแนะจากการรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1. อยากให้นาเกณฑ์ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพทางสื่อช่องทางออนไลน์ เช่น
You tube มาใช้ในเกณฑ์การให้คะแนนรางวัล เนื่องจากถือว่าเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอีกทางหนึ่ง
2. ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลระหว่างผู้ประเมินและผู้รับประเมิน ในกรณีที่
ผู้ประเมินไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อมาทาการประเมินเอง (ประเมินจากการส่งเอกสาร)
3. เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดบางตัวทาได้ยาก/ตั้งเกณฑ์สูงเกินไป
4. ขอให้เว้นการสุ่มรพ.สต.จาก 3 ปีย้อนหลัง เป็น 5 ปีย้อนหลัง เพื่อกระจายโอกาสให้
รพ.สต.ที่ยังไม่เคยได้รับการประเมิน
5. ควรมีการจัดกลุ่มอาเภอตามขนาดประชากร ในการแบ่งเกณฑ์การประเมิน
6. ควรกาหนดเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับโอกาสพัฒนางาน
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แนวทางการดาเนินงานในปี 2564
1.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ออกประเมิน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการคิดค่าคะแนน
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และสร้างความเข้าใจในการจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด
2. การออกประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ ควรบูรณาการทุกกลุ่มงานในการออกประเมินพร้อมกัน
ภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563

13 สิงหาคม 2563 CUP นาเชือก

18 สิงหาคม 2563 CUP วาปีปทุม

11 กันยายน 2563 CUP แกดา 77

2.3 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และ
การตรวจราชการแบบบูรณาการสานักนายกรัฐมนตรี ปีงบประมาณ 2563
S

• Structure 1.แต่งตั้งคณะรับตรวจราชการและนิเทศงานและการจัดทาข้อมูล
• Information จัดทาเอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ/บูรณาการ จานวน 2 ครั้ง

I

I

• Intervention/ Innovation (1) มีการจัดทาแผนในการรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ/บูรณาการ
และกาหนดพื้นที่รับการตรวจราชการ (2) ชี้แจงประเด็นการตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศ
งานกรณีปกติ/บูรณาการ (3) จัดหาสิ่งสนับสนุนในการรับตรวจราชการ (4) จัดทาสรุปผลการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ/บูรณาการ จานวน 2 ครั้ง/ปี (5) นาข้อสั่งการจากการตรวจราชการสู่การปฏิบัติ

I

• Integration (1) บูรณาการเตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการโดยใช้การนิเทศงาน (2) ใช้การนิเทศงานเป็นการ
เตรียมพื้นที่รับการตรวจราชการให้เกิดประสิทธิผลที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

M

• Monitoring/Evaluation (1) ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ/บูรณาการ
(2) รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ/บูรณาการ จานวน 2 ครั้ง/ปี (3) ใช้ผลการตรวจราชการรอบ
6, 9, 12 เดือน ของเขตสุขภาพที่ 7 ติดตามการดาเนินงานของกลุ่มงานและระดับอาเภอ
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ผลการดาเนินงานในปี 2563
ปีงบประมาณ 2563 ได้รับตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี จานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2563 จานวน 2 ประเด็น
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้รับการตรวจราชการและจัดทาเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) ติดตามปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูา กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

รอบที่ 2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 จานวน 3 ประเด็น สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้รับการตรวจราชการและจัดทาเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) มาตรการปูองกัน การควบคุมการแพร่ระบาด และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูา กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
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แนวทางการดาเนินงานในปี 2564
1. การชี้แจงพื้นที่รับตรวจราชการ ในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ให้ตรงตามประเด็นตรวจและสอดคล้อง
กับจังหวัด
2. การใช้ผลการตรวจราชการรอบ 6, 9, 12 เดือน เป็นข้อมูลในการควบคุม/ติดตาม โดย CIO และรายงานผล
ในที่ประชุม กวป.
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2.4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

สถานการณ์/ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน PMQA
ร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์
ที่กาหนด (ระดับ 5) ปี 2561 - 2562

(1
(13
แห่ง) แห่ง)

สสจ.,
สสอ.

ผลการดาเนินงาน ปี 2563 รอบ 12 เดือน
- หน่วยงานระดับสสจ. 1 แห่ง ร้อยละ 100
- หน่วยงานระดับสสอ. 13 แห่ง ร้อยละ 100

ปี 2561 ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558
 ดาเนินการหมวด 1 การนาองค์กร
และหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ปี 2562
 ดาเนินการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และ หมวด
4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ปี 2563
 ดาเนินการหมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ปี 2564
 ดาเนินการทั้ง 7 หมวด ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พ.ศ. 2562
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ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน เทียบระดับเขต

ที่มา : http://pmqa.moph.go.th กพร.สป.สธ ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563
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จุดเด่นของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

S

• มีทีมพี่เลี้ยง (Dream team PMQA) ให้คาแนะนา เรียนรู้
และพัฒนาร่วมกันกับสาธารณสุขอาเภอ

I

• มีการบูรณาการการทางานร่วมกับงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
CIO, งานวิชาการ, OG, ITA และ Happy MOPH ของ
สสจ.มหาสารคาม

I

• การสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ครบทุกกลุ่มและครอบคลุมทุกพื้นที่
อาเภอและตาบล

I

• การปรับปรุงขั้นตอนดาเนินการ/ Flowchart ของกระบวนการ
หลัก (7 กระบวนการ) และกระบวนการสนับสนุน
(5 กระบวนการ) ให้ครบทุกกระบวนงาน

M

• ผ่านเกณฑ์การดาเนินงานครบทั้ง 14 หน่วยงาน ร้อยละ 100
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แนวทางการดาเนินงานปี 2564
1. ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
2. ทบทวนลักษณะสาคัญขององค์กร (หมวด P) จานวน 13 ข้อคาถาม
3. พัฒนาศักยภาพ Project manager (PM) ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ โดยปี 2564 ดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562

4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงาน/ การจัดทาองค์ความรู้
5. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการดาเนินงาน ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
ครบทั้ง 13 กลุ่มงาน/ครบทุกกระบวนงานย่อย
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2.5 การดาเนินงานวิชาการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
S

• Structure มีคณะทางานที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัด/CUP

I

• Information (1) มีผลงานวิชาการเป็นลาดับที่ 1 ของเขตในเวทีวิชาการเขตมาแล้ว 3 ปี (2) มีผลงาน
วิชาการเป็นลาดับที่ 1 ของกระทรวงมาแล้ว 2 ปี (3) มีรางวัล R2R Thailand เป็นลาดับหนึ่งมาแล้ว 2 ปี

I

• Intervention/ Innovation (1) การตั้งเปูาหมาย (รักษาลาดับหนึ่งในระดับเขต และประเทศ) ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ (2) การจัดงานวิชาการระดับจังหวัด/การเตรียมนาเสนอระดับกระทรวง

I

• Integration (1) การบูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) โดยมีผลคะแนน
รางวัล ร้อยละ 2 (2) บูรณาการกับ PMQA หมวด 4 (ตัวชี้วัดผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/องค์ความรู้)

M

• Monitoring/Evaluation (1) รายงานความก้าวหน้า ใน กบห.และ กวป. (2) ประสานการดาเนินงานของ
ผู้ปฏิบัติงานใน Group Line “วิจัยสาธารณสุข_มค” เพื่อให้การปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอาเภอมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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ผลงานวิชาการ R2R Thailand
กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประกวดผลงานวิชาการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum)
ประจาปี 2563 โดยส่งผลงานเข้าร่วมประกวด R2R ดีเด่น ประจาปี 2563 ทางเวปไซต์ www.r2rthailand.org
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
จานวน 41 ผลงาน และได้รับผลงานวิจัย R2R ดีเด่น จานวน 8 รางวัล
ลาดับ
ชื่อเจ้าของผลงาน
1 นางนิตยา ฤทธิ์ศรี
2

นางวิวัฒนา เรืองฤทธิ์

3

นางสาวประวินา ปะตา

4

นางภาราดา เทียบหนู

อาเภอ
หน่วยงาน
ชื่อผลงานวิจัย
รพ.มหาสารคาม เมือง
การพัฒนารูปแบบการบาบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการในโรงเรียนมัธยม
มหาสารคาม แห่งหนึง่ อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
รพ.โกสุมพิสัย
โกสุมพิสัย
การรับรูพ้ ฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน
โดยใช้กระบวนการจัดทาสื่อหนังสั้น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รพ.นาเชือก
นาเชือก
พัฒนากระบวนการดูแลและเฝูาระวังภาวะเจ็บครรภ์คลกาหนดในหญิงตั้งครรภ์
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายใต้บริบทโรงพยาบาลชุมชน
รพ.วาปีปทุม
วาปีปทุม
หุ่นฝึกสารพัดประโยชน์

5

นายศุภชัย แพงคาไหล

รพ.ยางสีสุราช

6

นางภิรญา พินิจกลาง

รพ.สต.สุขสาราญ ยางสีสุราช

7

นางสาวปรมาภรณ์ ดานา รพ.สต.บ้านพังคี ยางสีสุราช

8

ดร.ชาลี ยะวร

สสอ.ชื่นชม

ยางสีสุราช

ชื่นชม

การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ
พื้นที่ตาบลบ้านกู่ อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ปุวยที่มีปัญหาซับซ้อนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสุขสาราญ ตาบลยางสีสุราช อาเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานลานเล่นลานเพลินส่งพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
บ้านพังคี อาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
รูปแบบการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการดื่มเครื่องดื่มบารุงร่างกายที่มีส่วนผสมของ
86
สมุนไพรในแอลกอฮอล์ อาเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสูย่ ุค New Normal
87
ประจาปี 2563 ระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์

แนวทางการดาเนินงานปี 2564
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านส่งเสริมปูองกันโรค
แก้ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564

2. มี PM ด้านการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและผู้ประสานงานหลักในระดับอาเภอ

3. สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และในระดับอาเภอ มุ่งสู่รางวัลเลิศรัฐ และ UN Award

4. บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs)
5. กาหนดให้ R2R เป็นตัวชี้วัดของกลุ่มงาน และตัวชี้วัดของบุคคลของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/ CUP
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2.6 งานวารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563
กรอบวิเคราะห์
S : Structure

I : Information

ผลการวิเคราะห์ ปี 2563
1. คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม แต่งตั้งกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ (Peer Review) ปี 2563 ที่
142/2563
1. การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ การ
สมัครเป็นสมาชิกวารสาร ทางสารบรรณอิเลก
ทรอนิกส์ และผ่านเว็บไซต์
http://mkho.moph.go.th/mko/
frontend/web/index.php/site/index
คอลัมน์ วารสาร สสจ.มค.

การพัฒนางาน ปี 2564
1. คาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แต่งตั้งกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Review) ปี 2564

1. การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ การสมัครเป็นสมาชิกวารสาร ทางสาร
บรรณ-อิเลกทรอนิกส์ ไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผ่าน
เว็บไซต์ http://mkho.moph.go.th/mko/frontend/web/index.php
/site/index คอลัมน์ วารสาร สสจ.มค.
2. การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการที่กรมต่างๆ - สานักงานสาธารณสุขเขต
สุขภาพ ทั้ง 12 เขตสุขภาพ
- สสจ.ทั่วประเทศ จานวน 75 แห่ง
- รพศ./รพท./รพช. ทั่วประเทศ
- สสอ./รพ.สต. ทั่วประเทศ
3. การเตรียมการจัดทาวารสารนาเข้าวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ EJournal เพื่อนาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
4.เตรียมประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ปี พ.ศ. 256489
2567

กรอบวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์ ปี 2563

I : Intervention and
Innovation

ดาเนินงานตามกระบวนการระเบียบการขอขึ้น
ฐานข้อมูล TCI

I : Integration

1. บูรณาการร่วมกับงานวิชาการสาธารณสุข
2. บูรณาการร่วมกับงานวิจัย

M : Monitoring and
Evaluation

1. เผยแพร่วารสารวิชาการใน web site สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และวารสารวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของไทย (Thailand Digital
Journal)
2. รายงานการดาเนินงานความก้าวหน้า
วารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามออกตามกาหนดปีละ 2 ฉบับ (เดือน
ตุลาคม-มีนาคม และ เมษายน-กันยายน)

การพัฒนางาน ปี 2564
การพัฒนาวารสารวิชาการสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI ในปีงบประมาณ 2564
1. บูรณาการร่วมกับงานวิชาการสาธารณสุข
2. บูรณาการร่วมกับงานวิจัย
1. เผยแพร่วารสารวิชาการใน web site
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
และวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ของไทย (Thailand Digital Journal)
2. รายงานการดาเนินงานความก้าวหน้า
วารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามออกตามกาหนดปีละ 2 ฉบับ
(เดือนตุลาคม-มีนาคม และ เมษายนกันยายน)
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2.7 การดาเนินงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (EC) ปีงบประมาณ 2563

S
I
I
I
M

• มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
• มีฐานข้อมูลวิจัย และ แนวทางในการขอจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย์ ทางเวปไซต์ สสจ.http://mkho.moph.go.th

• ดาเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ 9 เรื่อง

• ดาเนินการร่วมกับการดาเนินงานพัฒนางานวิชาการของ
สสจ.มหาสารคาม

• กากับติดตามการดาเนินงานของ คกก. EC ระดับอาเภอ
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แนวทางการดาเนินงานในปี 2564
1. ทบทวนคาสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์
ระดับจังหวัดและอาเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม (Full Board review)
3. พัฒนาศักยภาพอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และในระดับอาเภอ
4. พัฒนาตามมาตรฐานระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ระดับชาติ (National Ethic Committee Accreditation System of
Thailand : NECAST)
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2.8 การดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี (OG) ปีงบประมาณ 2563
S:

Structure

I:

Information

I:

Intervention and
Innovation

• 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ OG ปี 63
• 2. ประกาศนโยบายการการกากับดูแลองค์การที่ดี ปี 63
• รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ปี 63

• เลือกโครงการรองรับนโยบายการกากับองค์การที่ดี 4 ด้าน ด้านละ 1 โครงการ

I:

• 1. บูรณาการกับการดาเนินงาน PMQA หมวด การนาองค์การ
• 2. บูรณาการกับการทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม/ แผนปฏิบัติราชการ CUP

M:

• ติดตามการดาเนินงานโครงการตามนโยบายทั้ง 4 ด้าน และรายงานผลการดาเนินงาน
ปีละ ๒ ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการดาเนินงานให้ทัน
ตามกาหนด

Integration
Monitoring and
Evaluation
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1

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561–2562

2561
1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการ
ระดับดีเยี่ยม

พัฒนาระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี
๒๕๖๑ (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย)
2. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
3. ด้านองค์การ โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และระบบธรรมาภิบาล จังหวัด
มหาสารคาม ปี ๒๕๖๑
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

2562
ระดับดีมาก 1. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
ก่อนออกสู่ตลาดจังหวัด
มหาสารคาม ประจาปีงบประมาณ 2562
(กลุ่มงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข)
2. ด้านองค์การ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการด้านส่งเสริมปูองกันโรคและ
แก้ปัญหาสุขภาพของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 (กลุ่มงานพัฒนา
ยุทศาสตร์สาธารณสุข)
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2

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

มีคาสั่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ที่ 30/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
(Organization Governance : OG)
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ปี 2563 ประกอบด้วยนโยบายสาคัญ 4 ด้าน
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เลือกโครงการรองรับนโยบายการกากับองค์การที่ดี 4 ด้าน ด้านละ 1 โครงการ

1

ด้านรัฐ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนา
เครือข่ายอาหาร
ปลอดภัย
จ.มหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2563
(กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข)

2

ด้านผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้สว่ นเสีย

โครงการประชุม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านขายยา
ตามนโยบายลด
ความแออัดใน รพ. โดย
ร้านขายยา 2563
(กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข)

3

ด้านองค์การ

โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาธารณสุข เพื่อรองรับ
Smart Hospital
(กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สาธารณสุข)

4

ด้านผู้ปฏิบัติงาน

โครงการสร้างเสริม
ความรอบรู้สุขภาพ
เรื่องกิจกรรมทางกาย
จ.มหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2563
(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)

96

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ 2563 ครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
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แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564

3
1

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organization
Governance : OG) ปี และประกาศนโยบายการการกากับดูแลองค์การที่ดี

2

คัดเลือกโครงการให้ตอบสนองครอบคลุมนโยบาย ครบทั้ง 4 ด้าน
ด้านละ ๑ โครงการและรายงานตามเกณฑ์ที่สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด

3

มอบหมายกลุ่มงานเจ้าของโครงการที่ตอบสนองนโยบายทั้ง 4 ด้าน
ดาเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4

บูรณาการกับการดาเนินงาน PMQA หมวด 1 การนาองค์การ และบูรณาการกับการทาแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/ แผนปฏิบัติราชการ CUP
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3.งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปูาประสงค์ของงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานของ
หน่วยงาน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
99

3.งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบการนาเสนอ
3.1. สรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (CIO)

3.2 จัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
3.3 ผลการดาเนินงาน Smart Hospital
3.4 สรุปการพิจารณาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
3.5 ระบบปริ้นเตอร์เช่า ประจาปีงบประมาณ 2563
3.6 สรุปงานพัฒนา โปรแกรมเพื่อรองรับงาน ปี 2563
3.6 สรุปงานพัฒนา โปรแกรมเพื่อรองรับงาน ปี 2563
3.7 การจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน
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3.1. สรุปผลการดาเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (CIO)
1

2

3

Structure
1. คณะกรรมการ CIO ระดับจังหวัด /
ระดับอาเภอ
2. ประชุมคณะกรรมการ CIO 4 ครั้ง

4

Information
1. สรุปผลการดาเนินงาน 42
ตัวชี้วัดสาคัญ จานวน 5 ครั้ง
Intervention and Innovation
1. พัฒนาเว็บไซด์ เพื่อสรุปผลการ
คะแนนรายงานดาเนินงาน ของ
คณะกรรมการ CIO เพื่อการ
ติดตามและตรวจสอบข้อมูล
http://203.157.185.28/ph_st
at/index.php/report_cio

5

Integration
1. ประชุมติดตามร่วมกับคณะกรรมการ
ดาเนินงานแม่และเด็ก จานวน 2 ครั้ง
2. ประชุมติดตามร่วมกับคณะกรรมการ
ดาเนินสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
จานวน 2 ครั้ง

Monitoring and Evaluation
1. ติดตามการดาเนินงานโดยการ
ประชุม 4 ครั้ง เป็นการประชุมที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามจานวน 2 ครั้ง และ
ประชุมผ่าน ระบบ VDO
Conference จานวน 2 ครั้ง

3.2 จัดการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference
ช่วยประหยัดงบประมาณ 966,000 บาท ในปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มงานนิติกร
ผลรวมทั้งหมด

จานวนครั้งทีป่ ระชุม
45
44
21
20
17
16
14
9
5
5
4
3
203

3.3 ผลการดาเนินงาน Smart Hospital
สรุปผลการดาเนินงาน Smart Hospital จังหวัดมหาสารคามรวมทั้ง 3 ด้าน
Smart Place, Smart tool, Smart Service มีผลดาเนินงานดังนี้
ระดับ S

1 แห่ง

ผ่าน 1 แห่ง ร้อยละ 100

ระดับ M

3 แห่ง

ผ่าน 2 แห่ง ร้อยละ 66.66

ระดับ F1 F2, F3

9 แห่ง

ผ่าน 9 แห่ง ร้อยละ 100

นวัตกรรม
1. รพ.มหาสารคาม -> พัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครื่องวัด BP อัตโนมัติเข้า HIS โดย โรงพยาบาล
มหาสารคาม และฝึกอบรมการติดตั้งสามารถขยายผลให้ รพช. ทุกแห่ง
2. รพ.มหาสารคาม -> สร้างระบบจองคิวออนไลน์จาก รพช. สามารถจองคิวโดยตรงที่ รพ.
มหาสารคาม
3. รพ.ยางสีสุราช -> สร้างระบบเชื่อต่อ เครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถ
บันทึกข้อมูลอัตโนมัติเข้า HIS ได้ และระบบแจ้งเตือนคิวออนไลน์ผ่าน Line Official

นวัตกรรม

โรงพยาบาลมหาสารคามการสร้างอุปกรณ์
เชื่อมต่อเครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่
แล้ว ให้สามารถบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเข้า HIS
โดยตรง เป็นการประหยัดงบประมาณและ
ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่

Admin ระดับอาเภอฝึกปฏิบัติการใช้งานและ
การเชื่อมต่อ เครื่องวัด BP อัตฺโนมัติ
โดยทีม IT รพ.มค เป็นวิทยากร

3.4 สรุปการพิจารณาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563
สรุปการพิจารณาคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 จานวน 3 ครั้ง
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 253 รายการ งบประมาณที่ขออนุมัติคุณสมบัติ
คอมพิวเตอร์ 17,847,620 บาท
3.5 ระบบปริ้นเตอร์เช่า ประจาปีงบประมาณ 2563
เช่าปริ้นเตอร์ จานวน 28 เครื่องติดตั้งในรูปแบบเครือข่าย ใช้งานร่วมกัน
รายการ ปี 2563
จานวนการพิมพ์ จานวนการถ่ายเอกสาร
รวม
จานวนการใช้งาน แผ่น
602,688
280,858
883,546
จานวนเงิน (แผ่นละ 40 สต.)
271,209.60
126,386.10 397,595.70

3.6 สรุปงานพัฒนา โปรแกรมเพื่อรองรับงาน ปี 2563
1.
2.
3.
4.
5.

ระบบงานคัดกรองความเสี่ยง Covid-2019 Mahasarakham
Public Health Statistics 1.0.0
Line Official Covid-19 สสจ.มหาสารคาม
ระบบจัดเก็บข้อมูล “ขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีน
เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
และข้อมูลสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม
6. จัดทาเว็บไซต์กลุ่มงานควบคุมผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

3.7 การจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สานักงาน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 146 คน
บุคลากรที่มีความจาเป็นที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 131 คน
ปัจจุบันมีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังนี้
1. Personal Computer (PC) จานวน 124 เครื่อง
2. Notebook Computer 13 เครื่อง
3. ปริ้นเตอร์ All In one 28 เครื่อง
จากการสารวจ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มี Computer จานวน 7 คน
และมีคอมพิวเตอร์เก่า ควรทดแทน 13 เครื่อง

แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 39. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 108.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
1. โครงการประชุมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
และการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕64 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม
1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพ 1. ผู้บริหารระดับ สสจ.มค. ต.ค.-63 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑52 คน x 8๐ บาท x 3 วัน
13 อาเภอ - ก.ย. 64 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน ๑52 คน x 30 บาท
1. การประชุมคณะทางาน จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 เป็น จังหวัด
ระดับจังหวัด/อาเภอ
แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ จ.
2. หัวหน้ากลุ่ม
x 2 มื้อ x 3 วัน
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ
มหาสารคาม ปี 2564
งาน/ผู้รับผิดชอบ
3. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 346 คน x 25๐ บาท x 1 วัน
3. ประชุมทบทวนแผน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
งาน
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 346 คน x 50 บาท
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพและ 3. เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ สสจ.
3. ผู้รับผิดชอบ
x 2 มื้อ x 1 วัน
แผนปรับปรุงองค์กร
มหาสารคาม ปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับ งานยุทธศาสตร์
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบ
4. ประชุมจัดทาแนวทางการ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้าน
CUP จานวน 65
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562-2564 สู่การ
ดาเนินงานด้านสาธารณสุข ปี สาธารณสุข ปี 2561-2564
คน
ปฏิบัติการของระดับอาเภอและตาบล ในปี 2562 จานวน
2564
4. เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 4. ผอ.รพ.สต.
346 คน x 50 บาท
5. ประชุมการพัฒนาศักยภาพ ของ สสจ.มหาสารคาม ปี 2564
จานวน 175 คน
6. ค่าคู่มือแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ ปี 2563-2564 สู่
บุคลากรในการจัดทาแผน 5. เพื่อจัดทาแนวทางการดาเนินงาน
การปฏิบัติการของระดับอาเภอและตาบล ในปี 2563
ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
สาธารณสุข ของ สสจ.มหาสารคาม ปี
พร้อมเข้าเล่มปกสี ผ่านระบบ QR Code
2564 และถ่ายทอดสู่การปฏิบตั ิทั่วทั้งองค์กร
7. ค่าโล่รางวัล จานวน 5 อัน x 1,50๐ บาท
และหน่วยงานในการควบคุมกากับทุกระดับ
8. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 5๐ คน x 8๐ บาท x 3 วัน
6. เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพ
9. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 5๐ คน x 30 บาท
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 สู่การ
x 2 มื้อ x 3 วัน
ปฏิบัติการของระดับอาเภอและตาบล
10. ค่าจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการของ สสจ.มหาสารคาม
ปี 2564 จานวน 15 เล่ม x 100 บาท
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
( สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. นายสงัด
น.ส.รัชนีวิภา
36,480
27,360
86,500
34,600
17,300

7,500
12,000
9,000
1,500
232,240

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 39. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 108.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/ กลุ่มเป้า
พื้นที่
ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะ หมาย ดาเนินการ ดาเนินการ
/แหล่งงบ
ได้รับ
2. โครงการประชุมชี้แจง ควบคุมกากับ การดาเนินงานสาธารณสุขของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
ต.ค. 63- กรณีจัดประชุม/อบรมในสถานที่ราชการ
กิจกรรม
1. เพื่อสามารถนา กลุ่มงานใน สสจ.
500,000 น.ส.ระพีพร
น.ส.พรรณธิภา
ก.ย.64 1. ค่าอาหารกลางวันคนละ 8๐ บาท /วัน
1. การจัดประชุมชี้แจง การ นโยบายและแนว สสจ.มค
ติดตามและควบคุมกากับกับ ทางการดาเนินงาน
2. ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มคนละ 30บาท/มื้อ จานวน 2มื้อ/วัน
2. การดาเนินงานของทุกกลุ่ม สู่การปฏิบัติงานได้
กรณีจัดประชุมในสถานที่เอกชน
งานใน สสจ. มหาสารคาม ครบถ้วน
1. ค่าอาหารกลางวันคนละ 12๐ บาท /วัน
2. ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มคนละ 50บาท/มื้อจานวน 2มื้อ/วัน
กรณีจัดอบรมในสถานที่เอกชน
1. ค่าอาหารกลางวันคนละ 250 บาท /วัน
2. ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่มคนละ 50บาท/มื้อ จานวน 2มื้อ/วัน
ค่าบริหารจัดการอื่นๆ
1. ค่าวัสดุสานักงานหรือค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม/อบรม
ครั้ง 50 บาท/ครั้ง
2. ค่าจัดบู๊ท ค่าโล่รางวัล ค่ารางวัลการประกวด ค่าใบประกาศเกียรติ
คุณ เป็นต้น(โดยได้รับการอนุมตั ิจาก นพ.สสจ.มหาสารคามเป็นราย
กรณี)
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
( ห้าแสนบาทถ้วน )
500,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 40. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 113. ร้อยละความสาเร็จของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กาหนด (สสจ./สสอ.ร้อยละ 100)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์การ / 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ / 6. การจัดการกระบวนการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
3. โครงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดาเนินงาน สาหรับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 13 แห่ง ประจาปีงบประมาณ 2564
การจัดสรร ดังนี้
1. .สสอ. เมือง
เพื่อให้ สสอ.ทุกแห่ง
สสอ. ทั้ง 13 แห่ง จังหวัด ต.ค. 63- 1. ใช้เป็นค่าบริหารจัดการของ
สามารถดาเนินงานตาม
ในจังหวัด มหาสารคาม ก.ย. 64 สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ในหมวด
2. สสอ. แกดา
ภารกิจพื้นฐานของ
มหาสารคาม
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
3. .สสอ. โกสุมพิสัย
หน่วยงาน
2. ใช้เป็นค่าสาธารณูปโภคของ
4. .สสอ. กันทรวิชัย
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
5. สสอ. เชียงยืน
6. สสอ. บรบือ
7. สสอ. นาเชือก
8. สสอ. พยัคฆภูมิพิสัย
9. สสอ. วาปีปทุม
10. สสอ. นาดูน
11. สสอ. ยางสีสุราช
12. สสอ. กุดรัง
13. สสอ. ชื่นชม

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. นายสงัด
เชื้อลิ้นฟ้า
300,000
260,000
300,000
290,000
290,000
300,000
300,000
360,000
340,000
300,000
300,000
270,000
290,000

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน )

3,900,000

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 39. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 108.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
4. โครงการประชุม ออกพื้นที่ การนิเทศงานสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้าน 1. ผู้บริหารระดับ สสจ.มค. ต.ค.-63 1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทารูปเล่มคู่มือการนิเทศ
3,000 น.ส.ศุภนาถ
น.ส.สิริมาพร
13 อาเภอ - มี.ค. 64 งานสาธารณสุข จานวน 3๐ เล่ม x 100 บาท
1. การประชุมคณะทางาน วิชาการ นโยบายของหน่วยงานแก่ จังหวัด
ระดับจังหวัด/อาเภอ
ผู้ปฏิบัติงาน
2. หัวหน้ากลุ่ม
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหารระดับสูง จานวน 5 คน
17,550
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ
2. เพื่อลดความซ้าซ้อนการชี้แจง งาน/ผู้รับผิดชอบ
x ๒๗๐ บาท x ๑๓ วัน
3. การออกนิเทศงาน
การดาเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน/ งาน
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้นิเทศงาน จานวน 30 คน x
93,600
สาธารณสุขจานวน 2 ครั้ง/ปี งานเกิดการประหยัดเวลาและ 3. ผู้ประสานงาน
๑๓ วัน x ๒4๐ บาท
4. การสรุปผลการนิเทศงาน งบประมาณ
จานวน 50 คน
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทารูปเล่มสรุปผลการ
2,500
5. การนิเทศงานเฉพาะกิจ 3. เพื่อให้การถ่ายทอดแนว
นิเทศงานสาธารณสุข ปี 2563 จานวน 5๐
ทางการดาเนินงานให้เกิด
เล่ม x 5๐ บาท
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้าน
วิชาการ นโยบายของหน่วยงานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
5. เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร ปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ทั้ง
ปริมาณ/คุณภาพ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 116,650 บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 39. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 108.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
5. โครงการออกพื้นที่ ประชุมติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕64
กิจกรรมที่ 1
1. การประชุมคณะทางานระดับ
จังหวัด/อาเภอ
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ
3. การประชุมจัดทาตัวชี้วัด
(Template)
4. การประชุมพิจารณากลั่นกรอง
ตัวชี้วัด
กิจกรรมที่ 2
1. การประชุมชี้แจงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการให้จังหวัด/อาเภอ
ผ่านระบบ VDO Conference
กิจกรรมที่ 3
1. การออกประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จานวน 2 ครั้ง/ปี
2. การสรุปผลการประเมินผลส่งให้
ระดับ CUP

๑. เพื่อให้ผู้รับการประเมินผล 1. ผู้บริหารระดับ
สสจ.มค.
การปฏิบัติงาน (ระดับจังหวัดและ จังหวัด2. หัวหน้ากลุ่ม
อาเภอ) มีความรู้ความเข้าใจ
งาน/ผู้รับผิดชอบงาน
แนวทางและรายละเอียดกรอบ ตัวชี้วัดประเมินผล
การประเมินแต่ละกลุ่มงาน/งาน 3. ผู้ประสานงาน
จานวน 60 คน

ต.ค.-63
- ก.ย. 64

1. เพื่อให้ผู้รับการประเมินผล 1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สสจ.มค.
ระดับอาเภอ มีความพร้อมในการ ระดับจังหวัดภายใต้ 13 อาเภอ
รับการประเมินผลและเตรียม 15 แผนงาน
เอกสารหลักฐานการประเมินได้ 2. ผู้รับผิดชอบงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ CUPๆ ละ 172. เพื่อให้มีการใช้ผลการ
18 คน
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3. ผู้บริหาร/
ข้อมูลประกอบการจัดสรร
ผู้รับผิดชอบ
ผลตอบแทนและรางวัลให้ระดับ /ผู้ประสานงาน
อาเภอ
จานวน 45 คน

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา

1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน
7,200 น.ส.ศุภนาถ
น.ส.สิริมาพร
6๐ คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 6๐ คน x
9,600
80 บาทx 2 วัน
3. ค่าเอกสารร่างประกอบการพิจารณา
6,000
ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จานวน 6๐ คน x
5๐ บาท x 2 ครั้ง
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน
3,000
5๐ คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 5๐ คน x 80 บาท
4,000
x 1 วัน
1. ค่าจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
10,000
ราชการ ปี 2563 จานวน 5๐ เล่ม x
200 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้บริหารระดับสูง จานวน
17,550
5 คน x ๑๓ วัน x ๒๗๐ บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ประเมิน จานวน 35 คน x
109,200
240 บาท x 13 วัน
( หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) 166,550
บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 39. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 108.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
6. โครงการประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน
น.ส.ศุภนาถ
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕64
กิจกรรม
1. เพื่อรับฟังการชี้แจง 1. ผู้บริหารระดับจังหวัด สสจ.มค. ต.ค.-63 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน ๑8๐ คน x 8๐
86,400 น.ส.สิริมาพร
1. การประชุมคณะทางานระดับ นโยบายและระบบการ 2. หัวหน้ากลุ่มงาน/
- ก.ย. 64 บาท x 3 วัน x ๒ ครั้ง
จังหวัด/อาเภอ
ตรวจราชการและนิเทศงาน ผู้รับผิดชอบงาน
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน ๑8๐
64,800
2. จัดทาเอกสาร/คูม่ ือ
ของคณะตรวจราชการตาม 3. ผู้ประสานงาน จานวน
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน x ๒ ครั้ง
3. การประชุมเตรียมความพร้อม ใน แผนการตรวจราชการและ 20 คน
3. ค่าอาหารเย็น จานวน ๑5๐ คน x ๒๕๐
75,000
การตรวจราชการแบบบูรณาการ นิเทศงานระดับกระทรวง
บาท x 1 วัน x ๒ ครั้ง
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี ของส่วน สาธารณสุข
4. ค่าจัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจราชการ
15,000
ราชการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อให้ผู้รับการตรวจ
และนิเทศงานกรณีปกติ และตรวจราชการ
ราชการมีความรู้ความ
แบบบูรณาการปี 2563 รอบที่ 1 และรอบ
4. การประชุมรับตรวจราชการ/การ เข้าใจนโยบายของระบบ 1. ทีมผู้ตรวจราชการเขต สสจ.มค.
ที่ 2 จานวน 30 เล่มx 25๐ บาท x 2 ครั้ง
การตรวจราชการและนิเทศ สุขภาพที่ 7 และคณะ 13 อาเภอ
นาเสนอข้อมูลตามกรอบตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติและ งานของระดับกระทรวง จานวน 60 คน
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 3. เพื่อสรุปผลการ
๒. ผู้บริหารระดับสูง/ผอ.
ร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี จานวน ดาเนินงานตามตัวชีว้ ัด รพ. ผู้รับนิเทศตามตัวชี้วดั
กระทรวงสาธารณสุข
2 ครั้ง/ปี
ของโรงพยาบาล
5. จัดทาเอกสารสรุปผลการตรวจ
3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข จานวน
ตรวจราชการของจังหวัด
2 ครั้ง/ปี
จานวน 90 คน
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) 241,200 บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ 7. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
4. สอดคล้องตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 28. ร้อยละของอาเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 100)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ดาเนินการ ดาเนินการ
7. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
1. จัดอบรมพัฒนา
1. เพื่อให้ทีมตระหนักรู้ ทีมตระหนักรู้
โรงแรมใน ต.ค.63 - 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน x 80 บาท x 2 วัน
ศักยภาพทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ระดับ
สถานการณ์ระดับ จ.มค ก.ย.-64 2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
สถานการณ์
จังหวัดและอาเภอมี จังหวัดและอาเภอ
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคทฤษฎี) จานวน 2 คน x 3 ชม. x 600 บาท x 2 วัน
ทักษะในการวิเคราะห์ จานวน 50 คน
4. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคปฏิบัต)ิ จานวน 2 คน x 3 ชม. x 300 บาท x 2 วัน
และประเมิน
5. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร จานวน 4 คน
สถานการณ์ตอบโต้
6. ค่าเช่าที่พักวิทยากร จานวน 4 คน x 1 คืน
ภาวะฉุกเฉินทาง
7. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 50 เล่ม x 50 บาท
สาธารณสุข
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรที่
คณะกรรมการ
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 120 คน x 250 บาท x 1 วัน
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการ เกี่ยวข้องมีความรู้และ ศูนย์ปฏิบัติการ
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 120 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน ทักษะในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้าน
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคทฤษฎี) จานวน 2 คน x 3 ชม. x 600 บาท
การแพทย์และ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และ
4. ค่าตอบแทนวิทยากร (ภาคปฏิบัต)ิ จานวน 2 คน x 3 ชม. x 300 บาท
สาธารณสุข
การแพทย์และ
สาธารณสุข
5. ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 120 เล่ม x 30 บาท
สาธารณสุข
จานวน 120 คน
3. ประชุมเตรียมความ เพื่อจัดทาแผนเผชิญเหตุ คณะกรรมการ สสจ.มค.
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน x 80 บาท x 1 ครั้ง
พร้อม จานวน 1 ครั้ง (Incident Action Plan EOC ระดับ
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 70 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 ครั้ง
: IAP)
จังหวัด
1. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 60 คน x 30 บาท x 1 มื้อ x 1 ครั้ง
4. ประชุมศูนย์
เพื่อติดตามสถานการณ์ คณะกรรมการ
ปฏิบัติการEOC จานวน สาธารณภัยของจังหวัด EOC ระดับ
2 ครั้ง
จังหวัด/อาเภอ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
( เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. นายสงัด
8,000 น.ส.รัชนีวิภา
6,000 นางวิกิตตา
7,200
3,600
5,000
5,000
2,500

30,000
12,000
3,600
1,800
3,600
5,600
4,200
1,800

99,900

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance
Excellence)
2. แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
4. สอดคล้องตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 27. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 6. การจัดกระบวนการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
8. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เชิดชูเกียรติส่วนราชการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตัก
สิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ปี 2564
กิจกรรมที่ 1
๑. เพื่อประชุมสรุปผลการดาเนินงาน 1. ผู้บริหารระดับ สสจ.มค. ต.ค.-63 ๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 120 คน x 25๐
- ก.ย. 64 บาท x 1 วัน
การประชุมแลกเปลี่ยน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา จังหวัด
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน 120
เรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ของ 2. หัวหน้าส่วน
คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
Practice) ของ
จังหวัดมหาสารคาม
ราชการ
คณะกรรมการพัฒนา
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติทดี่ ี จ.มหาสารคาม 36
3. ค่าจัดทาโล่รางวัล จานวน 53 อัน x 1,๕๐0
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (Best Practice) ของคณะกรรมการ ส่วนราชการ
บาท
(พชอ.) ของ จ.มหาสารคาม พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. นายอาเภอทุก
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุปผลการ
/ 36 ส่วนราชการ ศูนย์เด็ก (พชอ.) ของจังหวัดมหาสารคาม ใน แห่ง
ดาเนินงาน จานวน 120 เล่ม x 10๐ บาท
เล็ก ร้านเกลือไอโอดีน
การดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน 4. ผอ.รพ./สสอ
มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids 5. คณะกรรมการ
Taksila 4.0)
พชอ. ทุกอาเภอ
3. เพื่อเชิดชูเกียรติส่วนราชการและ รวม 120 คน
พชอ. ที่มีผลการดาเนินงานดีเลิศ ดี
เยี่ยม และดี
ในการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน
มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
น.ส.ระพีพร

30,000
12,000
94,500
12,000

148,500

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ 40. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 113. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สสจ./สสอ.ร้อยละ 100)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 2 : การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่
ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ดาเนินการ ดาเนินการ
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
กิจกรรม
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้าน 1. ผู้บริหารระดับสูง
สสจ.มค. พ.ย. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 150 คน x 80
1. การประชุมมอบนโยบาย วิชาการ นโยบายของหน่วยงานแก่ 2. จนท.ทุกคนใน สสจ.มค. 13 อาเภอ - ก.ย. 64
บาท x 1 วัน
และแนวทางการดาเนินงาน ผู้ปฏิบัติงาน
รวม 150 คน
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 150
พัฒนาคุณภาพ PMQA
2. ดาเนินการประเมินองค์กรด้วย 1. คณะ Dream Team
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ
ตนเอง (Self - Assessment)
จานวน 25 คน
3. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน x 80 บาท
3. การประชุมคณะทางาน 3. ดาเนินการวิเคราะห์และ
2. สานักเลขานุการ จานวน
x 4 วัน
Dream Team และสานัก ประเมินเพื่อหาจุดแข็ง และโอกาส 5 คน
4. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 30 คน
เลขานุการ
ในการปรับปรุงองค์กร
รวม 30 คน
x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 วัน
4. การประชุมดาเนินการ
4. จัดทาแผนปรับปรุงองค์กรตาม 1. คณะทางานหมวดที่ 1-7
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุมแยกรายหมวดที่
ประเมินองค์กรด้วยตนเอง OFIs ของการประเมินตนเอง
ตามคาสั่ง สสจ. จานวน 50
1-7 จานวน 30 คน x ๕๐ บาท x 4 ครั้ง
(Self-Assessment) ตาม ร่วมกับ Process Owner
คน
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุมแยกรายหมวดที่
เกณฑ์ในแต่ละหมวด 1-7 ให้ 5. ประเมินผลการดาเนินงานของ
รวม 50 คน
1-7
เสร็จทันตามกาหนด
แผนปรับปรุงองค์กรที่อนุมัติให้ 1. คณะทางาน ระดับจังหวัด
6. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน 70 คน
5. การสรุปผลการดาเนินงาน ดาเนินการ
จานวน 31 คน
x 30 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน
6. การประชุมคณะกรรมการ 6. จัดทารายงานผลการดาเนินการ 2. คณะทางาน ระดับอาเภอๆ
7. ค่าจัดทาเอกสารสรุปการรายงานผลการ
ระดับอาเภอ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ละ 3 คน รวม 13 อาเภอ
ประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
7. ประเมินผลตาม Selfภาครัฐของหน่วยงาน เพื่อ
จานวน 39 คน
ภาครัฐ PMQA หมวด 1-7 ปี 2564 จานวน
Assessment
ประกอบการประเมินของ กพร. ใน
รวมทั้งสิ้น 70 คน
30 เล่ม x 100 บาท
ภาพรวมของจังหวัด
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( ห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน )

จานวนเงิน ผู้รบั ผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. นายสงัด
12,000 น.ส.สิริมาพร
น.ส.ศุภนาถ
9,000
9,600
14,400
6,000
6,000
4,200
3,000

58,200

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 14. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ 46. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : 128. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ
นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 50)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 4 : การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
/แหล่งงบ
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านส่งเสริมป้องกันโรคและแก้ปัญหาสุขภาพ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
น.ส.สิริมาพร
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
กิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 1. ผู้บริหาร
สสจ.มค./ ต.ค.-63 ๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 300 คน x 250 บาท 150,000 น.ส.ศุภนาถ
1. การประชุม
การทาวิจัยทุกสาขา
ระดับจังหวัด/ 13 อาเภอ - ก.ย. 64 x 2 วัน
คณะทางานระดับ
2. เพื่อให้มีงานวิจัยสาหรับการ
ผู้วิจัย/เจ้าหน้าที่
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน 300 คน
60,000
จังหวัด/อาเภอ
ประกวดวิชาการระดับเขต/ประเทศ สาธารณสุข รวม
x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ 3. เพื่อให้มีงานวิจัยสาหรับการ
250 คน
3. ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทน
129,600
3. จัดประกวดผลงาน ประกวดผลงานวิชาการกระทรวง 2. ผู้ประสานงาน
คณะกรรมการผู้วิพากษ์ผลงานวิชาการ แยกราย
วิชาการทุกสาขาทั้ง สาธารณสุข ประจาปี งบประมาณ รวม 20 คน
สาขา จานวน 12 สาขา x 3 คน x 3,600 บาท
Oral Presentation, 2563
รวมเป็น 270
4. ค่าตอบแทนคณะเลขานุการในการดาเนินงาน
7,200
Poster Presentation, 4. เพื่อส่งเสริมให้ส่งผลงานวิชาการ คน
จานวน 3 คน x 12 สาขา x 200 บาท
R2R
ให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
5. ค่ารางวัลการประกวดผลงานวิชาการ จานวน
5. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย CQI
12 สาขา
นวัตกรรมให้มีคุณภาพมากขึ้น
5.1 รางวัลที่ 1 จานวน 3,000 บาท x 12 สาขา
36,000
กว่าเดิม
5.2 รางวัลที่ 2 จานวน 2,000 บาท x 12 สาขา
24,000
5.3 รางวัลที่ 3 จานวน 1,000 บาท x 12 สาขา
12,000
5.4 รางวัลชมเชย จานวน 500 บาท x 12 สาขา
12,000
x 2 รางวัล
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
( สี่แสนสามหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน )
430,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 46. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 128. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 50)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 4. การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
11. โครงการจัดทาวารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 5)
๑. เพื่อจัดทาวารสารวิชาการ
สสจ.มค. ต.ค. 63 1. ค่าตอบแทน Peer Review จานวน 3 คน
กิจกรรม
บุคลากร
- ก.ย. 64 x 600 บาท x 20 เรื่อง
การจัดทาวารสารวิชาการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
การจัดทา
มหาสารคาม ปี 2564 (ปีที่ 5)
ราย 6 เดือน
วารสารวิชาการ
2. ค่าพิมพ์วารสารวิชาการราย 6 เดือน
๒. เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
จานวน 2 ครั้งๆ ละ 150 เล่ม
เหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการจัดทาวารสารวิชาการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปี 2564 (ปีที่ 5)
3. เพื่อจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นบรรณาธิการรอง
บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
ของวารสารวิชาการสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี
2564 (ปีที่ 5)
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
( แปดหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
36,000 น.ส.ณัฐรุจา
48,060

84,060

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 46. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 128. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 50)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 4 : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ ระยะเวลา
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดการใช้จ่าย

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมนาเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อไปนาเสนอผลงานวิชาการกระทรวง งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
น.ส.สิริมาพร
สาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕64
กิจกรรมที่ 1
เพื่อให้เจ้าของผลงาน วิชาการ 1. ผู้บริหารระดับจังหวัด 13 อาเภอ ต.ค.-63 ๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 40 คน x
3,200 น.ส.ศุภนาถ
1. การประชุมคณะผู้วิจัย ดีเด่นระดับกระทรวง
2. ผู้รับผิดชอบงานผู้
สสจ.มค. - ก.ย. 64 8๐ บาท x 1 วัน
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ สาธารณสุขของ สสจ.
ประสานงานจังหวัด จานวน
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน
2,400
3. ซ้อมนาเสนอผลงาน มหาสารคาม ได้เตรียม
10 คน
40 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
วิชาการดีเด่น
พร้อมในการนาเสนอประกวด 3. ผู้วิจัยและคณะ/ ผู้
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
7,200
ผลงานวิชาการยอดเยี่ยมของ ประสานงานอาเภอ
จานวน 2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง
กระทรวงสาธารณสุข ปี
4. คน รวม 30 คน
x 1 วัน
2564
รวมทั้งสิ้น 40 คน
กิจกรรมที่ 2
เพื่อให้เจ้าของผลงาน วิชาการ 1. ผู้บริหารระดับจังหวัด 13 อาเภอ ส.ค. 64 ๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 180 คน x
90,000
1. การประชุมคณะทางาน ดีเด่นระดับกระทรวง
2. หัวหน้ากลุ่มงาน/
สสจ.มค. - ก.ย. 64 25๐ บาท x 2 วัน
ระดับจังหวัด/อาเภอ
สาธารณสุข ของ สสจ.
ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน
36,000
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ มหาสารคาม ได้เตรียมพร้อม ประสานงานจังหวัด
180 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
3. การประชุมเชิง
ในการนาเสนอประกวดได้ 3. ผู้วิจัย CUP
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (บุคลากรของรัฐ)
21,600
ปฏิบัติการในการพัฒนา เตรียมพร้อมในการนาเสนอ
รวมทั้งสิ้น 200 คน
จานวน 3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง
ศักยภาพงานวิจัยและ R2R ประกวดผลงานวิชาการดีเด่น
x 2 วัน
ของบุคลากร จ.
ของกระทรวงสาธารณสุข
4. ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะเดินทาง
15,000
มหาสารคาม
วิทยากร จานวน 3 คน (ไป-กลับ)
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน ) 175,400 บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 46. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 128. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 50)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 4 : การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่
ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

รายละเอียดการใช้จ่าย

13. โครงการสรุปผลการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2564 และการประชุมการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ปี 2565 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
ต.ค.-63 ๑. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ จานวน 50 คน x
กิจกรรม
1. เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหาร 13 อาเภอ
- ก.ย. 64
1. การประชุมสรุปผลการ สาธารณสุขปี 2564 ตามแผน
ระดับจังหวัด สสจ.มค.
700 บาท x 5 วัน
ดาเนินงานสาธารณสุขปี ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัด
2. จนท.สธ.
๒. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน
2564 รวมทั้งการประชุม มหาสารคาม ปี 2564 และคารับรอง จานวน 45
50 คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 3 วัน
การพัฒนางานประจาสู่ การปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2564
คน
3. ค่าเช่าเหมารถโดยตู้โดยสาร ไม่ต่ากว่า
งานวิจัย ปี 2565
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางาน 3. ผู้
12 ที่นั่ง พร้อมน้ามันเชื้อเพลิง จานวน
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจาสู่งานวิจัย (R2R)
ประสานงาน
6 คัน x 3,500 บาท x 6 วัน
การพัฒนางานประจาสู่ 3. เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ด้านวิชาการ
4. ค่าที่พักผู้เข้าประชุม จานวน 50 คน x
งานวิจัย
สาธารณสุขในปี 2565
จานวน 5 คน
900 บาท x 5 คืน
4. ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด/ รวม 50 คน
5. ค่าเช่าห้องประชุม จานวน 3 วัน x
อาเภอ เกิดประสิทธิภาพที่เป็นเลิศด้าน
5,000 บาท
การจัดการสาธารณสุข
6. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม
สรุปผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ปี 2563
7. ค่าวัสดุสานักงาน
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
น.ส.สิริมาพร
175,000 น.ส.ศุภนาถ

15,000
126,000

225,000
15,000
15,000

14,000
585,000

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 39. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 108.ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 1. การนาองค์กร
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
14. โครงการประชุมสรุปผลการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2564 และแนวทางการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2565 ของจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัด ต.ค. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 456 คน x ๒๕๐
กิจกรรม
1. เพื่อชี้แจงสรุปผลการ
- สสจ./สสอ.ทุก
มหาสารคาม - ก.ย.64 บาท x 1 วัน
การจัดประชุมชี้แจง การ ดาเนินงานสาธารณสุขปี 2564 แห่ง
ติดตามและสรุปผลการ
2. เพื่อมอบรางวัลให้ระดับ CUP - รพ.ทุกแห่ง
2. ค่าอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม จานวน 456
ดาเนินงานของ
ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติ - ผู้ประสาน
คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
สาธารณสุขจังหวัด
ราชการดีเด่น ปี 2564
แผนงาน
3. ค่าจัดทาโล่รางวัล จานวน 5 อัน x 1,๕๐0
มหาสารคาม
3. เพื่อชี้แจงแนวทางการ
รวมทั้งหมด 456
บาท
ดาเนินงานสาธารณสุขในปี
คน
4. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
2565
จานวน 456 เล่ม x 5๐ บาท
5. ค่าเช่าห้องประชุม
6. ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 6 x 3
เมตร จานวน 3 แผ่น x 5,400 บาท
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
114,000 น.ส.ระพีพร

น.ส.พรรณธิภา

45,600 น.ส.ภัคนันท์
7,500
22,800
5,000
16,200
211,100

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการ 42. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 44. โครงการ Smart Hospital
4. สดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ตัวชี้วัดที่ 119. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 124. ร้อยละของโรงพยาบาลที่เป็น Smart Hospital 124.1 รพ. มีระบบนัดและคิวออนไลน์
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ ระยะเวลา
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดการใช้จ่าย

15. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข เพื่อรองรับ Smart Hospital สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
1. การประชุมการใช้ข้อมูลจาก Health 1. เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดที่ใช้ขอ้ มูลจาก
ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
ต.ค. 63 - 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 65 คน x
สสจ.มค.
Data Center (HDC) Version 4.0 เพื่อ คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center สารสนเทศ สสจ.และโรงพยาบาล
ก.ค. 64
80 บาท x 1 วัน
การกากับติดตามผลงานตามตัวชี้วดั
- HDC)
รวมจานวน 65 คน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 65
2. เพื่อฝึกปฏิบัติการการ ติดตั้ง H4Uเพื่อ
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
รองรับ Personal Health Record
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทาคู่มือการใช้งาน
3. เพื่อติดตั้งระบบ Electronic Queue
HDC จานวน 65 เล่ม
2. การประชุมติดตามการดาเนินงานข้อมูล คณะกรรมการ พัฒนาเทคโนโลยี
คณะกรรมการ พัฒนาเทคโนโลยี
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 50 คน x
ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข
สารสนเทศสาธารณสุข (CIO) ติดตามผล สารสนเทศสาธารณสุข (CIO)
80 บาท x 2 วัน
การดาเนินงานตามตัวชี้วดั
ติดตามผลการดาเนินงานตาม
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 50
ตัวชี้วัด จานวน 50 คน
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
3. การประชุมชี้แจง ติดตั้งและการใช้งาน เพื่อติดตั้งและการใช้งาน ระบบ Queue เจ้าหน้าที่ สสจ. 4 คน เจ้าหน้าที่
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน x
ระบบ Queue Online
Online และการฝึกปฏิบัติใช้งาน
ผู้รับผิดชอบระบบ Queue รพ.
80 บาท x 1 วัน
ต้นแบบ รพ.บรบือ และ รพ.โกสุมพิสัย
แห่งละ 2 คน รวม 30 คน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน x
4. การประชุมเพื่อพัฒนาระบบ Audit
เพื่อประชุมชี้แจงระเบียบวิธี Audit
คณะกรรมการ Audit อาเภอละ
80 บาท x 2 วัน
ผู้ป่วยนอก ชี้แจงระเบียบวิธี Audit
คณะทางาน Audit และสรุปผลการ
5 คน สสจ. 5 คน รวม 70 คน
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70
คณะทางาน Audit และสรุปผลการ
ดาเนินงาน จานวน 2 ครั้ง
คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
ดาเนินงาน
5. จัดทาโปรแกรมการขออนุญาตไป
ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานใน สสจ.
ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
ธ.ค. 63 ราชการและขอใช้รถยนต์ไปราชการ
มหาสารคาม จานวน 1 ครั้ง
สารสนเทศ
ก.ค. 64
6. จัดทาโปรแกรมการขอใบรับรอง
เงินเดือนออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษ
(สามารถถัวจ่ายได้ทกุ รายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

( ห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน )

งบประมาณ ผู้รับผิด
(บาท) ชอบ
งบ สป.

เดชาชิต

5,200
3,900
3,200
8,000
6,000
2,400
1,800
11,200
8,400
-

50,100

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 4. แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
(Governance Excellence)
2. แผนงานที่ : 14. การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ : 46. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 128. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆนาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 40)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ : 4. การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่
ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
16. โครงการประเมินคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา (IQ) ของเด็กวัยเรียน ในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
จังหวัด
ต.ค. 63 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 10 คน x 80 บาท
กิจกรรมที่ 1
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. โรงเรียนใน
ประชุมคณะกรรมการ ด้านสาธารณสุขในการจัดทาการ สังกัด สพฐ.เขต มหาสารคาม - ก.ย. 64
x 1 วัน
ประเมินคุณภาพชีวิต ประเมินคุณภาพชีวิตด้าน
1, 2, 3 ของ
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน 10 คน
ด้านสติปัญญา (IQ) สติปัญญา (IQ)
จ.มหาสารคาม
x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
ของเด็กวัยเรียน
ของเด็กวัยเรียน
2. คณะวิทยากร
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมพร้อม
ของ มมส.
เข้าเล่ม จานวน 10 ชุด x 50 บาท
กิจกรรมที่ 2
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตด้าน
สติปัญญา (IQ) ของ
เด็กวัยเรียน
ในจังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2564

1. เพื่อสารวจสถานการณ์ระดับ
สติปัญญา และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ของเด็กไทยวัยเรียน ในจังหวัด
มหาสารคาม
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลระดับ
สติปัญญา (IQ) ของเด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อประเมินคุณภาพชีวิตด้าน
สติปัญญา (IQ) ของเด็กวัยเรียน
จังหวัดมหาสารคาม

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1. ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพร้อมเข้า
เล่ม จานวน 369 ชุด x 50 บาท
2. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย (นักจิตวิทยา
คลินิก/อาจารย์คณะจิตวิทยา) (บุคลากรของรัฐ)
จานวน 1 คน x 6 ชั่วโมง x 600 บาท x 9 วัน
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คู่มือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา (IQ) จานวน
50 เล่ม x 100 บาท
4. ค่าวัสดุสานักงาน
5. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา (IQ) เด็กวัย
เรียน จานวน 35 เล่ม x 150 บาท
( แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน )

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
800 น.ส.ฐิติยา
600
500
18,450
32,400

5,000

20,000
5,250
83,000

บาท

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
4. สอดคล้องตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 27. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 80)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 6. การจัดกระบวนการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ ระยะเวลา
รายละเอียดการใช้จ่าย
จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ ดาเนินการ
/แหล่งงบ
17. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
งบ สป. นายสงัด
1. สร้างกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีการ - สสอ./ผช.สสอ.
จังหวัด ต.ค. 63- ๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 45 คน x
7,200 น.ส.รัชนีวิภา
น.ส.ระพีพร
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและ แต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. อย่าง - ผู้รับผิดชอบงาน มหาสารคาม ก.ย.-64 8๐ บาท x 2 วัน
ท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (DHS) จัด โปร่งใส เป็นธรรมและมีส่วนร่วม
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน
5,400
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ทั่วถึงทุกภาคส่วน
45 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน x
2,400
ระดับอาเภอ (พชอ.)
8๐ บาท x 1 วัน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ มีการจัดประชุม จัดทาแผนและ -คณะกรรมการ
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน
1,800
จังหวัด
อย่างมีส่วนร่วม
การดาเนินการตามแผนโดยมีระบบ พชอ.
30 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
มหาสารคาม
2.1 จัดประชุมติดตามการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพ -ผู้รับผิดชอบงาน
๑. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 180 คน 45,000
ดาเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ชีวิตระดับอาเภอ
x 25๐ บาท x 1 วัน
การจัดทาแผนสาคัญตามบริบทใน
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน 18,000
พื้นที่
180 คน x 50 บาท x 2 มื้อ
3. เสริมสร้างศักยภาพ พชอ. อย่าง คณะกรรมการ พชอ. มีการสรุปผล - คณะกรรมการ
จังหวัด
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม
11,000
มั่นคงและยั่งยืน จัดเวที ให้
การดาเนินการ ทั้งกระบวนการ พชอ.
มหาสารคาม
Best practice จานวน 180 เล่ม
คณะกรรมการ พชอ. นาเสนอ
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดย
- ผู้รับผิดชอบงาน/
นาเสนอ Best practice ผลงาน กระบวนการ
ผู้ประสานงาน
วิชาการดีเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมและเสริมพลัง
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
( เก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน )
90,800 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 ที่ : 1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)
2. แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3. สอดคล้องกับโครงการที่ 6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
4. สอดคล้องตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 : ตัวชี้วัดที่ 27. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 90)
5. สอดคล้องกับแผนปรับปรุงองค์กร PMQA หมวดที่ 6. การจัดกระบวนการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย

พื้นที่ ระยะเวลา
ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียดการใช้จ่าย

18. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) สู่การปฏิบัติของ พชอ.
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
๑. เพื่อประกาศเจตนารมย์ในการ 1. ผู้บริหารระดับ สสจ.มค. ต.ค.-63 1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 25๐ คน x
กิจกรรมที่ 1
- ก.ย. 64
1. การประชุมคณะทางาน ขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัด
จังหวัด
250 บาท x 1 วัน
ไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 2. หัวหน้าส่วน
ระดับจังหวัด/อาเภอ
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครือ่ งดื่ม จานวน 25๐
2. จัดทาเอกสาร/คู่มือ (Smart Kids Taksila 4.0) ของ
ราชการ
คน x 50 บาท x 2 มื้อ x 1 วัน
จั
ง
หวั
ด
มหาสารคาม
3. การประชุมขับเคลื่อน
จังหวัดมหาสารคาม
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารจัดทารูปเล่มการ
2. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด 36 ส่วนราชการ
การดาเนินงานจังหวัด
ประกาศเจตนารมณ์ จานวน 250 เล่ม x
ไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กจัก มหาสารคาม โดยการดาเนินงาน
3. นายอาเภอทุก
10๐ บาท
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา แห่ง
สิลา 4.0
4. ค่าจ้างจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ จานวน
4. การประกาศเจตนารมย์ 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
4. ผอ.รพ./สสอ.
3 ป้าย (ขนาด 6x 3 เมตร) x 5,000 บาท
อ
าเภอ
ที
ม
่
ผ
ี
ลการด
าเนิ
น
งานดี
เ
ลิ
ศ
ดี
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5. คณะกรรมการ
5. ค่าจ้างจัดทาป้ายพิธีลงนามการประกาศ
เยี่ยม และดีในการดาเนินงานการ พชอ.
เจตนารมณ์พร้อมกรอบ จานวน 1 แผ่น x
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด
รวม 250 คน
8,000 บาท
มหาสารคาม โดยการดาเนินงาน
6. ค่าจ้างเหมาใช้จ่ายในการตกแต่งเวทีการ
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา
จัดงานและค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดงาน
4.0
7. ค่าตอบแทนนักข่าว จานวน 20 คน x
200 บาท
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน )

จานวนเงิน ผู้รับผิดชอบ
/แหล่งงบ
งบ สป. น.ส.รัชนีวิภา
น.ส.ระพีพร
62,500
25,000
25,000

15,000
8,000

25,000
4,000
164,500

บาท

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
โครงการ
1. โครงการประชุมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 แผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
และการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕64 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
2. โครงการประชุมชี้แจง ควบคุมกากับ การดาเนินงานสาธารณสุขของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
3. โครงการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อดาเนินงาน สาหรับสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 13 แห่ง ประจาปีงบประมาณ 2564
4. โครงการประชุม ออกพื้นที่ การนิเทศงานสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
5. โครงการออกพื้นที่ ประชุมติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕64
6. โครงการประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติกระทรวงสาธารณสุข และการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕64
7. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
8. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เชิดชูเกียรติส่วนราชการในการขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยัง่ ยืน
มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ปี 2564
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านส่งเสริมป้องกันโรคและแก้ปัญหาสุขภาพ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
11. โครงการจัดทาวารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564 (ปีที่ 5)
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมนาเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อไปนาเสนอผลงานวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕64
13. โครงการสรุปผลการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2564 และการประชุมการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) ปี 2565
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
14. โครงการประชุมสรุปผลการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2564 และแนวทางการดาเนินงานสาธารณสุขปี 2565 ของจังหวัดมหาสารคาม
15. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข เพื่อรองรับ Smart Hospital สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2564
16. โครงการประเมินคุณภาพชีวิตด้านสติปัญญา (IQ) ของเด็กวัยเรียน ในจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
17. โครงการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564
18. โครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) สู่การปฏิบัติของ พชอ.
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564
รวม

งบประมาณ
232,240

ความสาคัญ
บทบาท สสจ.

500,000
3,900,000
116,650
166,550
241,200

บทบาท สสจ.
บทบาท สสจ.
บทบาท สสจ.
บทบาท สสจ.
บทบาท สสจ.

99,900
148,500

นโยบาย 64
วาระจังหวัด

58,200

บทบาท สสจ.

430,800

211,100
50,100

จุดเด่นของ
จังหวัด
บทบาท สสจ.
จุดเด่นของ
จังหวัด
จุดเด่นของ
จังหวัด
บทบาท สสจ.
นโยบาย 64

83,000
90,800
164,500

วาระจังหวัด
วาระจังหวัด
วาระจังหวัด

84,060
175,400
585,000

7,173,500

จบการนาเสนอ
นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
14 ตุลาคม 2563
128

เอกสารสรุปผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

วันที่ 14-16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ห้องประชมบุษราคัม ชั้น 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

-กสารบัญ
เรื่อง

หน้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจกลุ่มงาน
บุคลากรและงานที่รับผิดชอบ
1. งานยุทธศาสตร์สุขภาพ
1. ผลการดาเนินงานการติดตามการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบและอนุมัติโครงการ 2563
2. ผลการดาเนินงานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปีงบประมาณ 2563
3. ผลการดาเนินงานการควบคุมและติดตามเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563
4. ผลการดาเนินงานการติดตามการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอาเภอ
ปีงบประมาณ 2563
5. ผลการดาเนินงานการรายงานข้อมูลระบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และตัวชี้วัด (Strategy
Management System : SMS) ปีงบประมาณ 2563 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
6. ผลการดาเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) และ
งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563
7. ผลการดาเนินการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
ปีงบประมาณ 2563
8. ผลการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
ปีงบประมาณ 2563
9. ผลการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Emergency Operation Center: EOC) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2563
10. ผลการดาเนินงานจิตอาสา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
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2. งานนิเทศงานและประเมินผล
1. ผลการดาเนินงาน เรื่อง การนิเทศงานสาธารณสุขระดับอาเภอ ของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2563
2. ผลการดาเนินงาน เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ (KPIs) ของสานักงาน
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ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
5. ผลการดาเนินงาน เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี ๒๕๖3
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9. ผลการดาเนินงาน วารสารวิชาการสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
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3. งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข
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กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1. วิสัยทัศน (Vision) ของกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
เปนคลังสมองของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ ใหสอดคลองกับสภาพปญหา สภาวะการเปลี่ยนแปลง
2. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
3. นิเทศ ประเมินผล การปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
4. สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขใหโดดเดน
5. วิเคราะห สังเคราะห และจัดทําขอเสนอ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร และ
ประกอบการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของ
3. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกลุมงาน
1. ผูรับบริการที่กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข มีความพึงพอใจ มากกวารอยละ 80
2. แผนปฏิบัติการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม แลวเสร็จภายในเดือน ตุลาคม
ของทุกป
3. การดําเนินงานและการเบิกจาย เสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม ของทุกป
4. ทุกหนวยบริการมีการลงขอมูลครบถวน ถูกตอง รอยละ 75
5. การนิเทศงานคลอบคลุมทุกพื้นที่ ภายในไตรมาสแรก
6. การประเมินผล คลอบคลุมทุกพื้นที่ เสร็จภายใน สิงหาคม ของทุกป
7. มีผลงานวิชาการคลอบคลุมทุกกลุมงาน อยางนอย 1 เรื่อง
8. การวิเคราะห สังเคราะหและจัดทําขอเสนอใหผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ไดครบถวน ถูกตอง
ทันเวลา รอยละ 80
4. หลักการทํางานของกลุมงาน
1. ซื่อสัตย
2. ตรงตอเวลา
5. บุคลากร
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
รองหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
3. นายเดชาชิต แกวมวง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางวิกิตตา อิ่มสําอางค
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
5. นางสาวระพีพร คําเจริญ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
6. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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8. นางสาวภัคนันท เรืองชอ
9 นางสาวพรรณธิภา จันบัวลา
10. นายบัญชา อุดมวิเศษ
11. นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
12. นายสุเมธ ระโยธี
13. นางสาวณัฐรุจา ไชยคําภา
14. นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข

6. งานที่รับผิดชอบ
6.1 งานยุทธศาสตรสุขภาพ
เปาประสงคของงานงานพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและพัฒนางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
บุคลากร
1) นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ หัวหนางาน
2) นางวิกิตตา อิ่มสําอางค
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3) นางสาวระพีพร คําเจริญ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
4) นางสาวภัคนันท เรืองชอ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5) นางสาวพรรณธิภา จันบัวลา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6) นางสาวชลธิชา ดวงมาลี
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
6.1.1 งานที่รับผิดชอบ
1. งานประสานจัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพ (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
2. งานประสานจัดทําจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
3. งานประสานจัดทําจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
4. งานการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติทุกระดับ (สงัด)
5. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกับผูบริหารในกํากับ
6. งานการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการประจําป จังหวัด/หนวยงานใน
สังกัด (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
7. งานควบคุม กํากับและวิเคราะหการใชงบประมาณของจังหวัด (รัชนีวิภา/ระพีพร/พรรณธิภา)
8. งานประสานแผนงานกับหนวยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบ (รัชนีวิภา/ระพีพร)
9. งานสมัชชาสุขภาพแหงชาติระดับจังหวัด/ธรรมนูญสุขภาพ (ภัคนันท)
10. แผนงานงบ PPA (พรรณธิภา)
11. งานแผนงบลงทุน (ชลธิชา)
12. งานแผนงบคาเสื่อม (ชลธิชา)
13. งานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) (รัชนีวิภา/ชลธิชา)
14. งานสาธารณภัย และภัยพิบัติ และงานตอบโตภาวะฉุกเฉิน (วิกิตตา)
15. งานโครงการตามพระราชดําริทุกพระองค/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (ภัคนันท)
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16. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) (สงัด/ระพีพร/ฐิติยา)
17. งานสนับสนุนการเปนเมืองศูนยกลางบริการสุขภาพในอาเซียน (ระพีพร)
18. การสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และบูรณาการ กระทรวงสาธารณสุข
(วิกิตตา/ภัคนันท/ฐิติยา)
19. สรุปรายงานประจําป (Annual Report) (สงัด/รัชนีวิภา/ฐิติยา)
20. งานพัฒนาสุขภาพดีวิถีธรรม (พรรณธิภา)
21. งานจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด (สงัด/ภัคนันท)
22. การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด (สงัด/ภัคนันท)
23. การจัดทําแผนบูรณาการภาค (สงัด/ภัคนันท)
24. งานจิตอาสา (ฐิติยา)
25. งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
6.2. งานนิเทศงานและประเมินผล
เปาประสงคของงานนิเทศงานและประเมินผล
1. งานนิเทศงานและประเมินผล ใชเปนเครื่องมือใหผูบริหารควบคุม กํากับ และตัดสินใจไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2. งานนิเทศงานและประเมินผล ไดมาตรฐาน
3. พัฒนางานวิชาการและวิจัยเพื่อสนับสนุนงานสาธารณสุขใหโดดเดน
บุคลากร
1) นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญกา หัวหนางาน
2) นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3) นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4) นางสาวณัฐรุจา ไชยคําภา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
5) นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
6.2.1 งานที่รับผิดชอบ
1. ระบบการนิเทศงานสาธารณสุข ((รัชนีวิภา/ศุภนาถ/ณัฐรุจา)
2. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ CUP (รัชนีวิภา/ศุภนาถ/ณัฐรุจา)
3. การรายงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกับผูตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข (ศุภนาถ)
4. งานตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข (ศุภนาถ)
5. งานตรวจราชการและนิเทศงานแบบบูรณา การกระทรวงสาธารณสุข (ศุภนาถ)
6. งานตรวจราชการมหาดไทย/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ศุภนาถ)
7. การประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับเขต (รัชนีวิภา)
8. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (สิริมาพร/ฐิติยา)
9. การดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี (Organization Governance : OG)
(ฐิติยา)
10. งานจัดทําแผนงานและแนวทางดานการวิจัยดานสุขภาพในระดับจังหวัด (รัชนีวิภา)
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11. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย (สิริมาพร/ฐิติยา)
12. งานสงเสริมและสนับสนุนทางดานวิจัย (รัชนีวิภา/ณัฐรุจา)
13. งานการจัดงานวิชาการในระดับจังหวัด ที่สอดคลองกับงานวิชาการระดับสูงขึ้นไป ที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ (รัชนีวิภา/สิริมาพร)
14. งานจัดทําวารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (รัชนีวิภา/ณัฐรุจา)
15. งานประเมินผลลัพธดานสาธารณสุขของการพัฒนาคุณภาพชีวิติดานสาธารณสุขของ พชอ.
(รัชนีวิภา/ฐิติยา)
16. งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
6.3 งานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากร
1) นายเดชาชิต แกวมวง
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหนางาน
2) นายบัญชา อุดมวิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
3) นายสุเมธ ระโยธี
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
6.3.1 งานที่รับผิดชอบ
งานขอมูล
1. งานการจัดทําแผนพัฒนาระบบขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เดชาชิต)
2. งานคณะกรรมการ CIO ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (เดชาชิต)
3. งานบริการขอมูลขาวสารสาธารณสุข (เดชาชิต)
4. พัฒนาคลังขอมูลขาวสาร (เดชาชิต)
5. ดูแลระบบและจัดการฐานขอมูล (บัญชา)
6. การจัดทําขอมูลตามตัวชี้วัดในระดับจังหวัด เพื่อการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
(เดชาชิต/สุเมธ)
7. งานสารสนเทศของระบบตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระบบ และกระทรวงมหาดไทย
(เดชาชิต)
8. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ เพื่อรองรับ (NHIS) National Health
Information System และ พัฒนาสุขภาพดวยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บริการโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพ (บัญชา)
2. การใชระบบสารสนเทศ ระบบเครือขาย ระบบอินเตอรเน็ต (บัญชา)
3. ดูแลระบบเครือขายเครื่องแมขาย (บัญชา)
4. งานซอมบํารุงคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย (เดชาชิต/บัญชา/สุเมธ)
5. พิจารณาอนุมัติการจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรการจัดซื้อคอมพิวเตอร (บัญชา)
6. งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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6.4 งานธุรการ
1) นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
6.4.1 งานที่รับผิดชอบ
1. การจัดทําระบบสารบรรณ และระบบหนังสือกลุมงาน
2. งานธุรการของกลุมงาน
3. ระบบ 5 ส.กลุมงาน
4. งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
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1. งานยุทธศาสตรสุขภาพ

7

ผลการดําเนินงานการติดตามการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบและอนุมัติโครงการ
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวพรรณธิภา จันบัวลา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. วิเคราะหงานและสถานการณ
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําแผนและรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ 2563 ภายใตกรอบ 15 แผนงาน 41 โครงการ และ 67 ตัวชี้วัด เพื่อใชในการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานและใหหนวยงานในกํากับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดมอบนโยบาย แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข
ปงบประมาณ 2563 ใหกับผูบริหารระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 มีจํานวน 4
ยุทธศาสตร 15 แผนงาน 41 โครงการ 67 ตัวชี้วัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคามป 2563-2564 สอดคลองกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 สอดคลองกับนโยบาย
เรงรัดของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 และสอดคลองกับปญหาสาธารณสุขของจังหวัด
มหาสารคามในปจจุบัน และสอดคลองกับนโยบายของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และมี
การประชุมสรุปผลการดําเนินงานป 2562 ของกลุมงานทุกกลุมงาน เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ.
2562 รวมทั้งการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2563-2564
(จํานวน 4 ยุทธศาสตร 15 แผนงาน 47 โครงการ 132 ตัวชี้วัด) และกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน
สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ป 2563 และไดรับการเห็นชอบจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓
งบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม จากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบเบิก
แทนกันจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมอนามัย งบประมาณจากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ งบกองทุนโลก
งบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมถึงเงินบํารุงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๓-๒๕๖๔ และตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน ป ๒๕๖3 ใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยตอบสนองแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคี
เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท) และตอบสนองแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
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ดานสาธารณสุข และแผนปฏิบัติการรองรับคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ป
๒๕๖3 เพื่อการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับนโยบาย
ดังกลาว ขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ในปงบประมาณ ๒๕๖3 ใน
ยุทธศาสตร 4 Excellence ๑๕ แผนงาน ประกอบดวย
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(Prevention Promotion & Protection Excellence)
แผนงานที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ดานสุขภาพ) ทุกกลุมวัย
แผนงานที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
แผนงานที่ ๓ : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
แผนงานที่ ๔ : การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence)
แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
แผนงานที่ ๘ : การพัฒนาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทยแผนไทย
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
แผนงานที่ ๑๐ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
แผนงานที่ ๑๑ : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
แผนงานที่ ๑๒ : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
แผนงานที่ ๑๓ : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
แผนงานที่ ๑๔ : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมดานสุขภาพ
แผนงานที่ ๑๕ : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข ปงบประมาณ
๒๕๖3 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 74 แผนงาน งบประมาณ 21,732,193
บาท (ยี่สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งรอยเกาสิบสามบาทถวน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
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การวิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
1. Structure

2. information

3. Intervention/
Innovation

4. Integration
5. Monitoring/
Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการและพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2563
2. มอบหมายให นางสาวพรรณธิภา
จันบัวลา เปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานและติดตามการดําเนินงาน
1. รายงานการเบิกจายงบประมาณราย
ผลผลิต
2. นําเสนอแบบรายงานขอมูล ตอที่
ประชุม กบห.
1. ตรวจสอบ แกไข และเสนอขออนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการ และโครงการตางๆ
2. จัดสรรงบประมาณ ตามวัตถุประสงค
ของหมวดงบประมาณ
3. บันทึกรายรับ-รายจาย งบประมาณ
4. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
5. ติดตามและรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ
กําหนดใหเบิกจายงบประมาณเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดระยะเวลาโครงการ และ
นโยบายของผูบริหาร
1. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
2. ติดตามและรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ

การพัฒนางาน ป 2564

1. ปรับปรุงแบบรายงานขอมูลใหดู
เขาใจงายขึ้น
2. นําเสนอแบบรายงานขอมูล ตอที่
ประชุม กบห.
1. จัดทําแผนปฏิบัติการ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน
2. ใหดําเนินการเบิกจายงบโครงการให
เสร็จตามระยะเวลาของผังโครงการ
3. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ให
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม

-
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2. จํานวนโครงการเสนอขออนุมัติ ปงบประมาณ 2561-256๓
ที่

ตรวจสอบ/แกไข/เสนออนุมัติ

1
๒
๓
4
5

แผนปฏิบัติการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ
โครงการโรงพยาบาลมหาสารคาม
โครงการระดับอําเภอ
รวม

จํานวน (แผนงาน/โครงการ)
ป 2561
ป 2562
ป 2563
67
105
๗๔
68
106
74
43
31
41
7
3
3
44
248
15
229
493
207

3. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ปงบประมาณ 2562-2563 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3.1 สรุปงบดําเนินงาน สป. ป 2562-2563 สสจ.มค.
งบดําเนินงาน สป.
1. ภารกิจพื้นฐาน ตามกลุ มวัย

ป 2562
รั บ (บาท)
12,951,900.00

2. ITA

82,000.00

3. พชอ.

390,000.00

4. คณะกรรมการโรคติดตอ

120,000.00

5. ขยะ สิ่ งแวดล อมและน้ํ าเสี ย
6. แรงงานตางดาว
7. OV/CCA
8. พื้นที่ ทุรกันดาร
9. OSCC เด็กและสตรี
10. อาเซียน AEC
11. ยาเสพติด
12. แกวกัลยาสิ กขาลั ย
13. บริ หารจั ดการพื้นฐาน สสจ.
รวมงบดําเนินงาน สป.

ป 2563
เบิกจาย โครงการ
เบิกจาย บริ หาร
รั บ (บาท)
โครงการ
บาท
จัดการ (บาท)
10,987,900.00 52
9,247,433.55 1,634,642.97
2
65,080.00
65,080.00
265,000.00 13
200,291.48
64,708.52

รวมเบิกจาย
ร อยละ
(บาท)
เบิกจาย
10,882,076.52
99.04

คงเหลือ
(บาท)
105,823.48

65,080.00

100.00

-

265,000.00

100.00

-

65,000.00

65,000.00

100.00

-

65,000.00

2

657,390.00

695,264.00

5

651,567.95

43,470.00

695,037.95

99.97

226.05

40,000.00

40,000.00

1

13,250.00

26,722.59

39,972.59

99.93

27.41

768,900.00

2,011,514.00

4

1,429,752.49

581,260.00

2,011,012.49

99.98

501.51

42,187.00

39,590.00

-

39,590.00

39,590.00

100.00

-

198,100.00

160,175.00

2

85,857.00

160,175.00

100.00

-

-

74,318.00

190,000.00

187,085.00

2

166,984.00

17,265.00

184,249.00

98.48

2,836.00

7,333,200.00

6,851,500.00

6

6,419,069.00

415,247.00

6,834,316.00

99.75

17,184.00

100,000.00
70,283,679.00

70,815,847.00

-

70,705,937.28

70,705,937.28

99.84

109,909.72

93,157,356.00 92,183,955.00

89

18,267,746.47 73,679,700.36 91,947,446.83

99.74

236,508.17

0
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3.2 สรุปงบเงินอุดหนุน สป. ป 2562-2563 สสจ.มค.
งบเงิ นอุดหนุน สป.

ป 2563

ป 2562
รั บ (บาท)

รั บ (บาท)

1. OV/CCA
2. โรคหนอนพยาธิในนั กเรี ยน
3. ฝ กอบรมแพทย
4. สํ ารองจ ายฉุ กเฉิ น
5. พชอ.

1,433,040.00
28,500.00
370,000.00
4,902,700.00
-

589,906.00
28,500.00
617,000.00
130,000.00

รวมงบเงิ นอุดหนุน สป.

6,734,240.00

1,365,406.00

เบิกจาย โครงการ
เบิกจาย บริ หาร
โครงการ
บาท
จัดการ (บาท)
2
506,939.46
81,877.00
28,500.00
617,000.00
1
114,000.00
15,454.00
3

1,266,439.46

97,331.00

รวมเบิกจาย
ร อยละ
(บาท)
เบิกจาย
588,816.46
99.82
28,500.00 100.00
617,000.00 100.00
129,454.00
99.58
1,363,770.46

คงเหลือ
(บาท)
1,089.54
546.00

99.88

1,635.54

รวมเบิกจาย
ร อยละ
(บาท)
เบิกจาย
67,818.00
99.73
454,022.00
99.95
284,615.19
99.86
5,400.00 100.00
-

คงเหลือ
(บาท)
182.00
238.00
384.81
-

3.3 สรุปงบเบิกแทนกัน ป 2562-2563 สสจ.มค.
งบเบิกแทนกัน

ป 2563

ป 2562
รั บ (บาท)

รั บ (บาท)

1. อย.
2. กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ
3. กรมการแพทย แผนไทยฯ
4. กรมอนามัย
5. ปปส.
6. กรมควบคุมโรค

526,900.00
1,114,514.00
50,000.00
10,000.00
111,475.00
49,000.00

68,000.00
454,260.00
285,000.00
5,400.00
-

รวมงบเบิกแทนกัน

1,861,889.00

812,660.00

เบิกจาย โครงการ
เบิกจาย บริ หาร
โครงการ
บาท
จัดการ (บาท)
6
65,178.00
2,640.00
8
433,683.00
20,339.00
3
284,615.19
1
5,400.00
18

788,876.19

22,979.00

811,855.19

99.90

804.81

3.4 สรุปงบเพื่อกรณีฉุกเฉินสถานการณ COVID-19 ป 2563 สสจ.มค.
งบ COVID-19

ป 2563

ป 2562
รั บ (บาท)

รั บ (บาท)

1. สป.สธ.
2. กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ
3. กรมควบคุมโรค
4. เงินทดรองราชการ ปภ.จ.มค.

-

5,282,800.00
1,080,350.00
226,600.00
13,742,516.00

รวม COVID-19

-

20,332,266.00

เบิกจาย โครงการ
โครงการ
บาท
-

-

เบิกจาย บริ หาร
จัดการ (บาท)
4,136,573.41
1,080,350.00
226,078.00
10,750,422.02

รวมเบิกจาย
ร อยละ
คงเหลือ
(บาท)
เบิกจาย
(บาท)
4,136,573.41
78.30 1,146,226.59
1,080,350.00 100.00
226,078.00
99.77
522.00
10,750,422.02
78.23 2,992,093.98

-

16,193,423.43 16,193,423.43

79.64 4,138,842.57
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4. สรุปการรับ-จายงบประมาณ ปงบประมาณ 2561-2563 ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
4.1 งบดําเนินงาน ที่ตองจัดทําโครงการ
ป 2563
ป 2561
ป 2562
รั บ (บาท) รั บ (บาท) รั บ (บาท)
เบิกจาย ร อยละ คงเหลื อ (บาท)
1. งบดําเนินงาน สป.
17,362,966 15,440,477 14,516,608 14,407,194 99.25 109,414.45
2. งบดําเนินงาน ยาเสพติด
9,596,100 7,333,200 6,851,500 6,834,316 99.75 17,184.00
3. งบ สพฉ. (ศู นยปฏิ บัติงานระดั บจังหวัด)
2,425,900 3,405,650 1,626,822.22 904,899.96 55.62 721,922.26
4. งบ สพฉ. (คาชดเชยจั ดบริ การแพทย ฉุกเฉิน)
862,430
400,930
289,370
231,110 79.87 58,260.00
5. งบเบิกแทนกัน
2,402,000 1,861,889
812,660
811,855 99.90
804.81
6. งบเงิ นอุดหนุน
1,908,500 6,734,240 1,365,406 1,363,770 99.88 1,635.54
7. งบกองทุนแพทยแผนไทย
374,800
353,248
359,400
324,110 90.18 35,290.00
8. เงิ นรางวั ลแพทยแผนไทย
50,000
0.00 50,000.00
9. งบโครงการกองทุนโลกดานวั ณโรค
307,560
662,696
380,000
350,613 92.27 29,386.52
1,800,000.00
10. งบ สปสช.
877,860 2,475,000
675,000
11. งบ สสส. (ผาน สคร.7)
520,000
389,878
404,320
235,956 58.36 168,364.00
12. งบศูนยอนามั ยที่ 7
660,400
624,000
13. งบแกวกัลยาสิกขาลัย
100,000
14. งบสํานักบริ หารยุทธศาสตร สุขภาพดี
351,000
วิ ถีชีวิตไทย
15. งบ CASCAP ม.ขอนแกน
532,884
685,507
16. เงิ นรายได จากการดํา เนินงานของส วนราชการ (10796)
1,914,900
725,900 37.91 1,189,000.39
1,146,748.59
17. งบกลาง
4,902,700 6,589,750 5,443,001
18. งบ ปภ.จ.มค.
13,742,516 10,750,422 78.23 2,992,093.98
19. งบพัฒนาจังหวั ด
10,664,300 1,846,900 3,200,000 (จั งหวัดดึงคืน เพื่อบริ หารงาน COVID19)
รวม
47,617,840 45,970,174 51,378,252 43,058,148 83.81 8,320,104.54
ประเภทงบประมาณ

13

4.2 งบดําเนินงาน ที่ไมตองจัดทําโครงการ
ประเภทงบประมาณ

ป 2563
ป 2561
ป 2562
รั บ (บาท)
รั บ (บาท)
รั บ (บาท)
เบิกจาย
ร อยละ คงเหลือ (บาท)
600,000
480,000
480,000
480,000 100.00
0
1,585,761 1,043,600 1,012,590 1,012,335 99.97
254.51
2,000,000
482,000
481,920 99.98
79.98
26,589,423 33,277,534 33,277,604 33,276,513 100.00
1,091.00
29,342,458 32,740,800 34,571,496 34,551,254 99.94 20,242.15
180,000
326,280
498,443
436,885 87.65 61,558.00

1. คาไม ทําเวชปฏิ บัติ
2. คาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (เพิ่มเติม)
3. คาตอบแทน ฉ.11 ฉ.12
4. คาตอบแทน พ.ต.ส.
5. คาใช จายของพนักงานราชการ
เงิ นสมทบประกันสังคม
6. คาใชจายของพนักงานราชการ
274,500
199,600
56,250
56,250
เงินสมทบประกั นสั งคม (ส วนของนายจ าง)
7. คาใช จายของพนักงานราชการ
23,865
28,464
3,767
เงิ นกองทุนทดแทน
8. เพื่อพัฒนาระบบบริ การนิติเวช
122,000
162,000
143,000
142,050
9. สนับสนุนงาน "มหกรรม พลั งคน พชอ."
30,000
10. คาใช จายในการเดินทางไปราชการที่ กยผ.
200,000
198,963
11. คาเช าบาน
66,000
66,000
รวม
58,694,142 70,283,679 70,815,847 70,705,937

100.00

0

13.23

24,697.00

99.34
950
99.48
1,037.08
100.00
0
99.84 109,909.72
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5. สรุปการสนับสนุนเงินบํารุงแบบจายขาด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
5.1 สนับสนุนเงินบํารุงแบบจายขาด ปงบประมาณ 2561
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายการปงบประมาณ 2561

จํานวนเงิ น
ยอดเงิ น CF ป 61 6,974,779
แกไขป ญหาน้ํ าท วมในพื้นที่ รพ.สต.บุ งคล าท างาม ต.ลาดพัฒนา สสอ.เมือง
267,580
สนั บสนุ นงบประมาณในการปรั บปรุ งตอเติมบ านพักและปรั บพื้นที่ รพ.สต.บ านบุ งคล าท างาม ต.ลาดพัฒนา สสอ.เมือง
314,000
สนั บสนุ นโครงการพื้นที่ ศึกษาดูงานการดําเนิ นงานเพื่อลดโรคไตเรื้ อรั งชะลอไตเสื่ อม เขตสุ ขภาพที่ 7 ป 2561 รพ.แกดํา
90,000
โครงการคาราวานณรงคตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งเตานมฯ ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอยโอกาส รพ.แกดํา
100,000
แกไขป ญหาน้ํ าท วมในพื้นที่ รพ.สต.บ านโพนทอง ต.แห ใต สสอ.โกสุ มพิสัย
150,000
สนั บสนุ นงบประมาณในการสร างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ กและรั้ วตาข ายลวดถั ก รพ.สต.บ านมะกอก สสอ.กันทรวิชัย
300,000
ทดแทนคาใช จายในการตอนรั บการตรวจเยี่ ยมและมอบนโยบายของคณะที่ ปรึ กษา รมว.สธ. รพ.กันทรวิชัย
50,000
โครงการคาราวานณรงคตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งเตานมฯ ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอยโอกาส รพ.นาเชื อก
100,000
ซอมแซมปรั บปรุ งระบบไฟฟา รพ.สต.บ านสระแคน สสอ.พยั คฆภู มิพสิ ั ย
67,950
สนั บสนุ นงบประมาณเพื่อพัฒนา รพ.สต.ดีเดน ตัวแทนในการประกวดระดับเขตสุ ขภาพ ป 2561 รพ.สต.บ านวังปทุ ม สสอ.
200,000
วาป ปทุ ม
สนับสนุนงบประมาณเพื่ อพั ฒนา รพ.สต.ดี เด น ตั วแทนในการประกวดระดั บภาค ป 2561 รพ.สต.บ านวั งปทุ ม สสอ.วาป ปทุ ม
100,000
โครงการคาราวานณรงคตรวจคัดกรองโรคมะเร็ งเตานมฯ ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอยโอกาส รพ.นาดูน
100,000
สนั บสนุ นงบประมาณพัฒนาสถานี อนามัยเฉลิ มพระเกียรติฯ บ านกระบาก สสอ.ชื่ นชม
300,000
ปรั บปรุ งซอมแซมอาคารผู ปวยนอก 30 เตียง รพ.ชื่ นชม
2,000,000
การลงทะเบี ยนประชุ มวิชาการฯ กระทรวง รพ.มค. และ รพช.ทุ กแห ง
308,000
การลงทะเบี ยนประชุ มวิชาการฯ เขตสุ ขภาพที่ 7 รพ.มค. และ รพช.ทุ กแห ง
900,000
รวมจาย
5,347,530
คงเหลือ
1,627,249
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5.2 สนับสนุนเงินบํารุงแบบจายขาด ปงบประมาณ 2562
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการปงบประมาณ 2562

จํานวนเงิ น
ยอดเงิ น CF ป 61 (ยกมา) 1,627,249
ยอดเงิ น CF ป 62 8,100,000
รวม 62 9,727,249
เพื่อเตรี ยมการประกวดและรั บการตรวจเยี่ ยมประเมินประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE บ านนานกเขี ยน รพ.สต.
50,000
หนองโน สสอ.เมือง
โครงการขั บเคลื่ อนตําบลจั ดการคุณภาพชี วิต ป งปม. 2562 รพ.สต.ศรี สุข สสอ.กันทรวิชัย
11,400
สนั บสนุ นการจั ดหน วยแพทย เคลื่ อนที่ และรั บบริ จาคโลหิ ตเฉลิ มพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
50,000
ราชาภิ เษก จ.มค. รพ.กันทรวิชัย
สนั บสนุ นการจั ดหน วยแพทย เคลื่ อนที่ และรั บบริ จาคโลหิ ตเฉลิ มพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
50,000
ราชาภิ เษก จ.มค. รพ.บรบื อ
สนั บสนุ นการจั ดหน วยแพทย เคลื่ อนที่ และรั บบริ จาคโลหิ ตเฉลิ มพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
50,000
ราชาภิ เษก จ.มค. รพ.พยั คฆภู มิพิสัย
สนั บสนุ นการจั ดหน วยแพทย เคลื่ อนที่ และรั บบริ จาคโลหิ ตเฉลิ มพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
50,000
ราชาภิ เษก จ.มค. รพ.วาป ปทุ ม
คาปรั บปรุ งและซอมแซมระบบกรองน้ํ า รพ.นาดูน
700,000
โครงการพัฒนา สสอ.อําเภอนาดูน เพื่อสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนการ พชต. ประจํ าป งปม. 62 สสอ.นาดูน
300,000
สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาส เพื่อเฉลิมพระ
100,000

เกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ รพ.ยางสีสุราช
10 สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาส เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ รพ.กุดรัง

100,000

11 โครงการพัฒนารพ.สต.ดีเดน เพื่อเตรี ยมประกวดระดับเขตสุ ขภาพ ป 2562 รพ.สต.บ านหั วนา สสอ.กุดรั ง
12 โครงการประกวด รพ.สต.ดีเดนระดับจั งหวัดมหาสารคาม สสอ.กุดรั ง และทุ ก สสอ.
13 สนับสนุนการคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเครื่องเอกซเรยเตานมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุมเสี่ยงและดอยโอกาส เพื่อเฉลิมพระ

250,000
153,500
100,000

เกียรติ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ รพ.ชื่นชม

14 โครงการเฝ าระวังการเจริ ญเติบโตเด็กอายุ 0-5 ป จ.มค. ป 62 (ทั้ ง 13 รพ.)
15 โครงการพัฒนาระบบการบํ าบั ดฟนฟูผูใช ยาเสพติดโดยชุ มชนเป นศูนย กลาง CBTx จ.มค. (10 อําเภอ)

1,135,770
111,450

16 เพื่อใช ปฏิ บัติราชการ ทํ าโครงการ 11 โครงการ ของ สสจ.มค.
17 เพื่ อปฏิ บัติราชการของหนวยบริการ สสจ.มค. บริหารจัดการพั ฒนาในภาพรวมและเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการดํา เนินงาน สสจ.มค.
รวมจาย
คงเหลือ

885,300
1,100,000
5,197,420
4,529,829
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5.3 สนับสนุนเงินบํารุงแบบจายขาด ปงบประมาณ 2563
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

รายการปงบประมาณ 2563

จํานวนเงิ น
ยอดเงิ น CF ป 62 (ยกมา) 4,529,829
ยอดเงิ น CF ป 63 11,592,016.83
รวม 63 16,121,845.83
โครงการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ สาขามะเร็ งลํ าไส รพ.มหาสารคาม
100,000
เพื่อสนั บสนุ นการคัดกรองมะเร็ งเตานมโดยเครื่ องเอกซเรย เตานมเคลื่ อนที่ (Mammogram) ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอย
100,000
โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 รพ.มหาสารคาม
เพื่อสนั บสนุ นการคัดกรองมะเร็ งเตานมโดยเครื่ องเอกซเรย เตานมเคลื่ อนที่ (Mammogram) ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอย
100,000
โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 รพ.โกสุ มพิสัย
เพื่อสนั บสนุ นการคัดกรองมะเร็ งเตานมโดยเครื่ องเอกซเรย เตานมเคลื่ อนที่ (Mammogram) ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอย
100,000
โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 รพ.เชี ยงยื น
เพื่อสนั บสนุ นการคัดกรองมะเร็ งเตานมโดยเครื่ องเอกซเรย เตานมเคลื่ อนที่ (Mammogram) ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอย
100,000
โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 รพ.บรบื อ
โครงการพัฒนา รพ.สต.ดีเดน เพื่อเตรี ยมประกวดระดับเขตสุ ขภาพ ป 2563 รพ.สต.หนองกุง อ.นาเชื อก
300,000
เพื่อสนั บสนุ นการคัดกรองมะเร็ งเตานมโดยเครื่ องเอกซเรย เตานมเคลื่ อนที่ (Mammogram) ในสตรี กลุ มเสี่ ยงและดอย
100,000
โอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก พุทธศักราช 2562 รพ.วาป ปทุ ม
สนั บสนุ นการประกวด สสอ.และบุ คลากรดีเดน ป 2563 สสอ.ยางสี สุราช
300,000
สนั บสนุ น สร าง Cover Way รพ.กุดรั ง
2,000,000
สนั บสนุ นงบประมาณพัฒนาสถานี อนามัยเฉลิ มพระเกียรติฯ บ านกระบาก อ.ชื่ นชม
300,000
เพื่อสนั บสนุ นคาลงทะเบี ยนให ขาราชการพลเรื อนบรรจุ ใหม สั งกัดสสจ.มค. จํ านวน 14 ราย เข ารั บการอบรมในโครงการ
140,000
พัฒนาข าราชการใหม เขตสุ ขภาพที่ 7 “หลั กสู ตรการเป นข าราชการที่ ด”ี รุ นที่ 1 ประจํ าป งบประมาณ 2563 ระหวาง
วันที่ 20 - 27 พฤศจิ กายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จั งหวัดขอนแกน
โครงการประชุ มหลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตร (ระยะสั้ น) หลั กสู ตร ผ.น.ส.ช. ฯ กลุ มงาน พนย. สสจ.มค.
396,000
สนั บสนุ นโครงการ PNC Stroke กลุ มงาน พร. สสจ.มค.
269,800
ดําเนิ นการป องกันฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ครั้ งที่ 1 เมื่อ 23/3/63 สสจ.มค.
1,000,000
ดําเนิ นการป องกันฯ เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ครั้ งที่ 2 เมื่อ 14/4/63 สสจ.มค.
1,000,000
Balance รพ.มค.
899
6,306,699.00
รวมจาย
9,815,146.83
คงเหลือ
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5.4 สนับสนุนเงินบํารุงแบบจายขาด ปงบประมาณ 2564
ลําดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

รายการปงบประมาณ 2564

จํานวนเงิ น

ยอดเงิ น CF ป 63 (ยกมา)
ยอดเงิ น CF ป 64
รวม 64
จ ายคายาคืน รพ.มค. สนั บสนุ นยา แก รพช. (กลุ มยาตานพิษ (Antidotes) ใช นอย 23 รายการ และยาสมุนไพร 5
รายการ รวม 28 รายการ) ระหวาง 1 พ.ย. 61 - 30 ก.ย. 62 กลุ มงาน คบส.-รพ.มหาสารคาม
จ ายคายาคืน รพ.มค. สนั บสนุ นยา แก รพช. (กลุ มยาตานพิษ (Antidotes) ใช นอย 23 รายการ และยาสมุนไพร 5
รายการ รวม 28 รายการ) ระหวาง 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2563 กลุ มงาน คบส.-รพ.มหาสารคาม
เพื่อปรั บปรุ งซอมแซมบ านพักเจ าหน าที่ 1 หลั ง รพ.สต.ท าตูม สสอ.เมือง
สนั บสนุ นการปรั บปรุ ง ทาสี ภายใน-ภายนอกตัวอาคาร สสอ.กันทรวิชัย
เพื่อจั ดทํ าระบบประปาภายใน รพ.สต.บ านโพน สสอ.เชี ยงยื น
ปรั บปรุ งอาคาร OPD ห องอุบัติเหตุฉุกเฉิ น ER คุณภาพ รพ.ยางสี สุราช
สนั บสนุ นการกอสร างถนน คสล. พื้นที่ 200 ตร.ม. ภายใน สสอ.ชื่ นชม
เพื่อจั ดอบรมหลั กสู ตร อสม. Buddy ในโครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูแลผู ใช ผู เสพและผู ติดสารเสพติดหลั งการ
บํ าบั ดรั กษา โดย อสม. (อสม. Buddy) กลุ มงานพร. สสจ.มค.
รวมจาย
คงเหลือ

9,815,146.83
9,815,146.83

30,855.30
21,945.36
272,000
150,000
47,900
169,100
140,000
183,150
1,014,950.66
8,800,196.17

นางสาวพรรณธิภา จันบัวลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
8 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวภัคนันท เรืองชอ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. หลักการและกระบวนการดําเนินงานที่ผานมา
การพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัด ในหวง
ระยะเวลา พ.ศ. 2561–2565 เพื่อใชเปนกรอบแนวทางของการพัฒนากลุมจังหวัด ภายใตผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผานมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปญหา
และความตองการของประชาชน โดยมีเปาหมายการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
คือ นวัตกรรมนํา เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พัฒนาระบบโลจิสติกสและระบบราง เชื่อมโยงการคา การ
บริการ และการทองเที่ยว อยางยั่งยืน” กลุมจังหวัดฯ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
3 ประเด็นการพัฒนา ไดแก 1) การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรให
สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 2) การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน ดานการคา การบริการ
ระบบโลจิสติกสและระบบราง 3) การเพิ่มศักยภาพ ยกระดับคุณภาพการทองเที่ยวอยางครบวงจร
สํานักงานสารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดในประเด็น
การพัฒนาที่ 1 คือ การพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งมีการเสนอโครงการที่มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางกลุมจังหวัด เพื่อใหเกิดการพัฒนาและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนสูงสุด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมีการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งโครงการที่เสนอไดผานความเห็นชอบ และปรับปรุงแกไขตาม
คณะกรรมการบริหารกลุมจังหวัดฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ปงบประมาณ 2564

ลํา
ดับ

โครงการที่ขอรับ
งบประมาณ

1

โครงการพัฒนาเมือง
สมุนไพรและพัฒนา
ศักยภาพแพทยแผนไทย
เพื่อสรางอาชีพ
โครงการยกระดับการ
ทองเที่ยวโดยใชผลิตภัณฑ
สมุนไพรไทย สัมผัสวิถี
ชีวติ ทองถิ่น
รวม

2

จํานวนเงิน
ที่ขอ
82,640,540

ปงบประมาณ 2565

กลุมงานที่
จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน
รับผิดชอบ
ที่ไดรับ
ที่ขอ
ที่ไดรับ
0
81,340,440
กลุมงานแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก

-

-

5,000,000

-

82,640,540

0

86,340,440

-

กลุมงานแพทยแผน
ไทยและการแพทย
ทางเลือก

การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ป พ.ศ. 2561-2565 ประกอบดวย 4
ประเด็นการพัฒนา ไดแก 1) สงเสริมและพัฒนาระบบ การผลิต การแปรรูปผลผลิต และการตลาด สินคา
เกษตร และอาหารคุณภาพ 2) สงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค และวัฒนธรรมเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 3) สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสูการเปนศูนยกลาง บริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สูสังคมรูรัก
สามัคคี เทิดทูน สถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เปนเจาภาพหลักในการประสานงาน และควบคุมกํากับติดตาม ในประเด็นการพัฒนาที่ 4 เพื่อใหบรรลุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามคือ ประชาชนมีสุขภาพดี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมีการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปงบ
ประมาณ
2562

จํานวน
โครงการที่
ขอรับ
สนับสนุน
1

2563

งบประมาณ

1,846,900

จํานวน
โครงการที่
ไดรับการ
พิจารณา
1

งบประมาณ

1,846,900

14

46,031,440

2

3,200,000

2564

12

51,533,200

2

2,396,000

2565

9

24,771,300

ยังไมพิจารณา

กลุมงานที่ไดรับจัดสรร

กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข
1) กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
2) กลุมงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
1) กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ
สุขภาพจิตและยาเสพติด
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สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดรวมกับสํานักงานจังหวัดมหาสารคาม สวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
แลวนํามาถายทอดไปยังกลุมงานทุกกลุมงาน เพื่อเสนอแผนงานโครงการที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนา
จังหวัดมหาสารคาม ในการขอรับการสนับสนุนงบในการดําเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งแตละโครงการและกิจกรรม ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจังหวัดมหาสารคาม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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ลํา
ดับ
1
2
3

4
5
6
7

8

โครงการที่ขอรับงบประมาณ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดาน
สาธารณสุขเพื่อคนมหาสารคามอายุยืน
โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร

ปงบประมาณ 2562
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
1,846,900 1,846,900

ปงบประมาณ 2563
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
-

ปงบประมาณ 2564
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
-

ปงบประมาณ 2565
กลุมงานที่รับผิดชอบ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
5,500,000
กลุมงานแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
กลุมงานแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก

-

-

14,903,640

0

18,617,800

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตยา
และผลิตภัณฑสมุนไพรของเมือง
สมุนไพร
โครงการจังหวัดไอโอดีนมุงสูเด็กตักสิลา
4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
โครงการประเมินคุณภาพชีวิตของ
เด็กวัยเรียนในจังหวัดมหาสารคาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ Care Giver
(CG) เพื่อการดูแลผูสูงอายุกลุมพึ่งพิง
โครงการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพเพื่อ
การแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและ
มะเร็งทอน้ําดี

-

-

10,883,000

0

-

-

-

-

5,582,400

0

8,179,500

-

-

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

-

-

747,000

0

747,000

0

1,452,000

-

-

120,000

0

900,000

0

-

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

-

-

3,000,000

2,500,000

10,250,000

0

5,050,000

กลุมงานควบคุมโรคติดตอ

โครงการพัฒนาตําบลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตามปญหาสุขภาพพื้นที่
(One Tambon One Project)

-

-

-

-

(นําเขา
โครงการ พรบ.
รายจาย
งบประมาณ
2563)

-

1,000,000

700,000
(นําเขา
โครงการ พรบ.
รายจาย
งบประมาณ
2563)

กลุมงานพัฒนาคุณภาพ
และรูปแบบบริการ
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ลํา
ดับ
9
10

11

12

13

14

15

โครงการที่ขอรับงบประมาณ
โครงการพัฒนาชุมชนรอบรูด านสุขภาพ
(Health literacy Community)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง CPR
และปฐมพยาบาลเบื้องตนเพื่อลดการ
บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิตสําหรับ
อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
โครงการพัฒนาตําบลตนแบบ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพผูปวย
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงดวย
กระบวนการ Motivation Interview
(MI)
โครงการพัฒนาศักยภาพวัยรุนในการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดจังหวัดมหาสารคาม
โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดมหาสารคาม
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อคนมหาสารคามอายุยืนโดย
กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.)
โครงการยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑสุขภาพสมบูรณแบบ จังหวัด
มหาสารคาม

ปงบประมาณ 2562
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
-

ปงบประมาณ 2563
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
1,022,400
0

ปงบประมาณ 2564
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
1,022,400
0

ปงบประมาณ 2565
กลุมงานที่รับผิดชอบ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

-

-

2,660,000

0

2,660,000

0

2,154,600

กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและยา
เสพติด

-

-

1,430,000

0

1,430,000

360,000

1,274,000

กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและยา
เสพติด

-

-

2,613,000

0

-

-

-

-

-

1,570,000

0

4,585,000

2,036,000

4,203,000

-

-

500,000

0

1,070,400

0

2,430,400

-

-

-

492,600

0

177,600

-

กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข

กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

23
ลํา
ดับ

โครงการที่ขอรับงบประมาณ

ปงบประมาณ 2562
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
-

16 โครงการบริหารจัดการกระบวนการผลิต
การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตร
อินทรีย
17 โครงการเสริมสรางทักษะดานการคิดเชิง
บริหารเด็กปฐมวัยเพื่อปองกันยาเสพติด
ผานกระบวนการเลนตามรอยพระยุคล
บาทและภูมิปญญาทองถิ่น โดย
ครอบครัวและชุมชนมีสวนรวม จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ.2565
รวม
1,846,900

ปงบประมาณ 2563
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
-

ปงบประมาณ 2564
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
1,578,500
0

ปงบประมาณ 2565
กลุมงานที่รับผิดชอบ
จํานวนเงิน จํานวนเงิน
ที่ขอ
ที่ไดรับ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
และเภสัชสาธารณสุข

-

-

-

-

-

2,529,700

1,846,900

46,031,440

3,200,000

51,533,200

2,396,000

24,771,300

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

-
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2. การวิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
1.Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
การพัฒนางาน ป 2564
1.มอบหมายให นางสาวภัคนันท 1.พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงานให
สามารถรายงานขอมูลผาน ระบบ
เรืองชอ
เปนผูรับผิดชอบในการติดตามการ eMENSCR
ดําเนินงาน
2.มอบหมายใหผูรับผิดชอบงานของ
ทุกกลุมงาน เปนผูรับผิดชอบ
สรุปผลการดําเนินงาน
2.information
1.รายงานการดําเนินงานทุกไตร 1.ปรับปรุงแบบรายงานขอมูลใหผูใช
สามารถบันทึกขอมูลไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
มาส
2.ชี้แจงการบันทึกขอมูล ในระบบ
2.นําเสนอความกาวหนาการ
eMENSCR เพื่อใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ
ดําเนินงาน ในการประชุม กบห.
กวป. กบจ.มค. ทุกเดือน(รายงาน
ดวยเอกสาร)
3.Intervention/
1.ประชุมชี้แจงการขอสนับสนุน 1.มีการตรวจสอบแผนงานโครงการตาม
Innovation
งบประมาณใหสอดคลองกับ
แบบฟอรมที่กําหนด ใหมีความครบถวน
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุม ถูกตอง และทันเวลา
จังหวัด
2. มีการทบทวน แกไข พัฒนา
2.จัดเตรียมขอมูลกับผูรับผิดชอบ ความสําคัญ เปาหมาย ของโครงการ
งานที่เกี่ยวของกับประเด็นการ
เพื่อใหไดรับการพิจารณาโครงการ
พัฒนาจังหวัด เปาหมายตางๆ
4. Integration
1. บูรณาการการทํางานการรวมกับ 1. บูรณาการโครงการรวมกับสวนราชการ
หนวยงาน สวนราชการ ที่เกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหการดําเนิน
เพื่อใหการทํางานเกิดประโยชน โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สูงสุด
5.Monitoring/Evaluation 1.ติดตามควบคุมกํากับ ตามแบบ 1. ติดตามการดําเนินงานทุกโครงการ
รายงาน ทุกไตรมาส
ผานระบบ eMENSCR
2.นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน
ในการประชุม กบห. กวป. และ กบจ.มค.
ทุกเดือน
นางสาวภัคนันท เรืองชอ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
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ผลการดําเนินงานการควบคุมและติดตามเบิกจายงบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวระพีพร คําเจริญ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. สถานการณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรระบบ
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 2562-2564 และตัวชี้วัดการดําเนินงานดานสาธารณสุข ป 2563 เพื่อให
ดําเนินงานแผนงานโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค จึงใหกลุม งานทุกกลุมงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข เพื่อใชควบคุม กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
ของแผนยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม และใหสอดคลอง เปนไปตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจาย โดย
ใชเปนขอมูลประกอบการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
2. ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงาน การควบคุมการเบิกจายงบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2561-2563 จําแนกตามกลุมงาน
ลําดั
บ
1
2
3
4

กลุมงาน/หนวยงาน
กลุมงานบริหารทั่วไป
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตร
สาธารณสุข
กลุมงานบริหารทรัพยากร
บุคคล
กลุมงานทันตสาธารณสุข

ป 2561
จํานวน เบิกจาย
โครงการ (รอยละ)

ป 2562
จํานวน เบิกจาย
โครงการ (รอยละ)
97.57
8
(2)

ป 2563
จํานวน เบิกจาย
โครงการ (รอยละ)
99.04
7
(1)

8

78.6

27

90.26

22

92.05

17

81.38

12

53.19

12

61.28

11

71.24

2

90.53

1

54.23

1

0.00
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ป 2561
จํานวน เบิกจาย
โครงการ (รอยละ)
91.69
19
(2)

ลําดั
บ

กลุมงาน/หนวยงาน

5

กลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
สุขภาพจิตและยาเสพติด

6

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ

8

7

กลุมงานประกันสุขภาพ

8
9
10
11
12
13

กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย
กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข
กลุมงานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการ
กลุมงานนิติการ
รวม

ป 2562
จํานวน เบิกจาย
โครงการ (รอยละ)

ป 2563
จํานวน เบิกจาย
โครงการ (รอยละ)

21

89.07

23

76.93

56.16

10

75.42

8

90.42
(3)

5

91.56
(3)

6

58.56

5

84.73

2

53.65

2

53.32

4

22.14

12

88.22

10

94.98
(3)

14

75.24

5

71.7

13

86.32

7

8

79.73
97.27
(1)

13

93.65

12

92.49
(2)
86.74

16

88.16

16

69.49

2

27.65

2

1

0.00

121

83.43

136

126

83.24

11

100
(1)
89.37

ป 2561 ขอมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 61
ป 2562 ขอมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 62
ป 2563 ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.63
หมายเหตุ ปงบประมาณ 2563 กลุมงานทันตสาธารณสุข ไมไดดําเนินโครงการและกลุมงานนิติการ
ดําเนินโครงการโดยบูรณาการงบประมาณกับกลุมงานบริหารทั่วไป
การเบิกจายงบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม (รวมทุกแหลงงบประมาณ) จัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ 2561
จํานวน 121 โครงการ มีการเบิกจาย รอยละ 89.37 ปงบประมาณ 2562 จํานวน 136 โครงการ
เบิกจายรอยละ 89.37 และปงบประมาณ 2563 จํานวน 126 โครงการ เบิกจายรอยละ 83.24 ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2561 กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ มีการเบิกจายสูงที่สุด คิดเปนรอยละ
97.27 ปงบประมาณ 2562 กลุมงานนิติการ มีการเบิกจายสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 100 และ
ปงบประมาณ 2563 กลุมงานบริหารทั่วไป มีการเบิกจายสูงที่สุด คิดเปนรอยละ 99.04
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3. การพัฒนางานในปงบประมาณ 2564
1. พัฒนารูปแบบการการบันทึกขอมูลการเบิกจาย และปรับปรุงแบบบันทึกการเบิกจายเพื่อใหได
ขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา สะดวกตอการนําไปใชและไดขอมูลที่เปนปจจุบัน
2. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการฯ
3. จัดทําสรุปการเบิกจายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแจงสรุปผลการ
เบิกจายเปนรายเดือนเพื่อใหกลุมงานสามารถนําไปใชประโยชนตอไป
4. วิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
ผลการวิเคราะห ป 2563
การพัฒนางาน ป 2564
1.Structure
1.มอบหมายให นางสาวระพีพร คําเจริญ 1.กําหนดใหการเบิกจายงบประมาณของ
เปนผูรับผิดชอบในการควบคุมและติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการฯเปนตัวชี้วัด
การเบิกจายงบประมาณของโครงการใน รายบุคคล
แผนปฏิบัติการฯ
2.มอบหมายใหเจาของโครงการ เรงรัด
การดําเนินโครงการและการเบิกจาย
2.information 1.รายงานสรุปผลการเบิกจาย
1.ปรับปรุงแบบรายงานสรุปผลการเบิกจาย
งบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ เพื่อใหงายตอการนําไปใชและไดขอมูลที่เปน
ฯจําแนกตามแหลงงบประมาณ และกลุม ปจจุบัน
2.นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน
งานทุกเดือน
ในการประชุม กบห. (ทุกครั้ง)
2.นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน 3.สรุปผลการเบิกจาย และแจงหัวหนากลุม
เบิกจาย ในการประชุม กบห.
งานทุกเดือน
3.Intervention/ 1.จัดทําแบบบันทึกการเบิกจาย
1.พัฒนารูปแบบการการบันทึกขอมูลการ
Innovation งบประมาณของโครงการในแผนปฏิบัติการ เบิกจาย และปรับปรุงแบบบันทึกการ
ฯ (ทุกโครงการ)
เบิกจายเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง
2.ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของ ทันเวลา สะดวกตอการนําไปใชและไดขอมูล
เอกสารการยืม/เบิกจาย(ทุกโครงการ)
ที่เปนปจจุบัน
3. บันทึกรายละเอียดการยืม/เบิกจายเงิน 2.บันทึกรายละเอียดการยืม/เบิกจายเงิน
ตามโครงการรายกิจกรรมใหถูกตอง และ ตามโครงการรายกิจกรรมใหถูกตอง และ
ครบถวน (จํานวนเงิน วันที่เบิกจาย/ยืม ครบถวน(จํานวนเงิน วันที่เบิกจาย/ยืม และ
และชื่อผูเบิกจาย/ยืม) (ทุกโครงการ)
ชื่อผูเบิกจาย/ยืม) (ทุกโครงการ)
3.นําเสนอสรุปผลการเบิกจายผาน web
สสจ.มค.
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กรอบวิเคราะห
4. Integration

ผลการวิเคราะห ป 2563
-

การพัฒนางาน ป 2564
1.กําหนดใหการเบิกจายงบประมาณของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯเปนตัวชี้วัด
รายบุคคล(เจาของโครงการและหัวหนากลุม
งาน)
5.Monitoring/ ติดตามและเรงรัดการเบิกจายโดยนําเสนอ 1.ติดตามและเรงรัดการเบิกจายโดย
นําเสนอขอมูลในการประชุม กบห. และ
Evaluation ขอมูลในการประชุม กบห. และ กวป.
กวป.
2.จัดทําสรุปการเบิกจายงบประมาณของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ และแจงสรุปผล
การเบิกจายเปนรายเดือนเพื่อใหกลุมงาน
สามารถนําไปใชประโยชนตอไป
นางสาวระพีพร คําเจริญ
นักเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานการติดตามการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวระพีพร คําเจริญ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. สถานการณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดประชุมชี้แจงแนวทาง การจัดทําโครงการที่ไดรับ
อนุมัติตามแผนปฏิบัติการดานสาธารณสุข ป 2563 โดยไดมีการชี้แจงการปฏิบัติของการจัดทําแผนปฏิบัติ
การของเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (CUP) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล ดวยเงินบํารุงและงบประมาณจากแหลงอื่นทุกประเภท ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1)
เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงาน (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) และสงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามเปนผูอนุมัติแผนปฏิบัติการ ดังกลาว 2)เพื่อเปนการควบคุม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการที่นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดอนุมัติแลว ขอใหเครือขายบริการสุขภาพ
ระดับอําเภอ (CUP) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จัดทําโครงการ
ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยในระดับเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (CUP) ใหประธานเครือขาย
บริการสุขภาพระดับอําเภอ (CUP) เปนผูอนุมัติโครงการ ระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหสาธารณสุขอําเภอ เปนผูอนุมัติโครงการ ซึ่งเปนการอนุมัติโครงการ
เพื่อการควบคุมกํากับใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ และหากมีการแกไขโครงการ ขอใหสงการขอแกไข
ปรับปรุงโครงการ(ตามแบบฟอรมที่กําหนด) ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปนผูอนุมัติ 3)
ขอใหผูรับผิดชอบโครงการเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ(CUP) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สรุปผลการดําเนินงานโครงการ (ตามแบบฟอรมที่กําหนด) เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการแลว โดยโครงการระดับเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอรายงานผลการดําเนินงานตอประธาน
เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (CUP) โครงการระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณสุขอําเภอ เพื่อใหการควบคุมกํากับติดตามการ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ (CUP) สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลรายงานการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ (ตามแบบฟอรม
ที่กําหนด) โดยใหตัดยอดการเบิกจายเงินตามแผนฯ ภายในวันที่ 20 ของ ทุกเดือน และสงรายงานภายใน
วันที่ 25 ของทุกเดือน
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2. ผลการดําเนินงาน
ตารางผลการดําเนินงาน รอยละการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ
ปงบประมาณ 2561-2563 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CUP
เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
นาดูน
วาปปทุม
ยางสีสุราช
พยัคฆภูมิพิสัย
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

ป 2561
ป 2562
ป 2563
59.74
45.77
7.09
62.34
74.11
42.58
21.88
91.03 (1)
18.72
27
63.73
31.82
35.4
90.51 (2)
11.41
58.65
59.7
48.15
77.28 (3)
81.61
63.82(3)
42.6
60.75
30.36
80.67 (2)
82.52
68.20(2)
74.42
73.39
99.87 (1)
76.61
79.12
48.47
97.03 (1)
74.74
1.13
14.51
90.43 (2)
14.91
58.04
71.08
30.01
ป 2561 ขอมูล ณ วันที่ 28 ส.ค. 61
ป 2562 ขอมูล ณ วันที่ 8 ต.ค. 62
ป 2563 ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 63

การเบิกจายตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ ปงบประมาณ 2561 มีการเบิกจาย คิดเปนรอย
ละ 58.04 โดยอําเภอที่มีรอยละการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอสูงที่สุด 3 ลําดับแรก
คือ CUPกุดรัง CUP วาปปทุม และ CUP นาเชือก มีการเบิกจายคิดเปนรอยละ 97.03 80.67 และ
77.28 ตามลําดับ ปงบประมาณ 2562 การเบิกจาย คิดเปนรอยละ 71.08 อําเภอที่มีรอยละการเบิก
จายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอสูงที่สุด 3 ลําดับแรกคือ CUP โกสุมพิสัย CUP เชียงยืน และ
CUP ชื่นชม โดยมีการเบิกจายคิดเปนรอยละ 91.03 90.51 และ90.43 ตามลําดับ และในป 2563
การเบิกจายคิดเปน รอยละ 30.01 อําเภอที่มีรอยละการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอสูง
ที่สุด 3 ลําดับแรกคือCUP ยางสีสุราช CUP วาปปทุม และ CUP นาเชือก โดยมีการเบิกจายคิดเปนรอยละ
99.87 68.20 และ 63.82 ตามลําดับ
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3. การพัฒนางานในปงบประมาณ 2564
1. ชี้แจง และประสานให CUP จัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯตามแบบ
รายงาน เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และถูกตอง
2. ติดตามการเบิกจาย ตามแบบรายงาน ภายในสิ้นเดือน ทุกเดือน (ตัดยอดการเบิกจาย ณ วันที่
20 และสงรายงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน)
3. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯ และสงแผนปฏิบัติการฯที่ไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว ภายใน 7 วัน
4. จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายเงินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุกเดือน
4. การวิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
1.Structure

2.information

3.Intervention/
Innovation

ผลการวิเคราะห ป 2563
1.มอบหมายให นางสาวระพีพร คํา
เจริญ
เปนผูรับผิดชอบในการติดตามการ
ดําเนินงาน
2.มอบหมายใหกลุมงาน พนย. ของ รพ.
เปนผูรับผิดชอบสรุปผลการดําเนินงาน
เบิกจาย
1.รายงานการเบิกจายเงินตาม
แผนปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอทุกเดือน
2.นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน
ในการประชุม กบห. และ กวป.ทุกเดือน
(รายงานดวยเอกสาร)

การพัฒนางาน ป 2564
1.พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบ
งานใหสามารถรายงานขอมูลผาน
ระบบ e-report

1.ปรับปรุงแบบรายงานขอมูลให
ผูใชสามารถบันทึกขอมูลไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น /จัดทําระบบ e-report
2.ชี้แจงการบันทึกขอมูล เพื่อให
ไดขอมูลที่มีคุณภาพ
3.นําเสนอความกาวหนาการ
ดําเนินงาน ในการประชุม กบห.
และ กวป. ทุกเดือน
1.จัดทําแบบรายงานการเบิกจาย
1.ปรับปรุงแบบรายงานใหงายตอ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯเพื่อให การบันทึกขอมูล
แตละอําเภอรายงานผลงาน
2.ชี้แจง และประสานใหCUP
2.ชี้แจงใหCUP จัดทํารายงานการ
จัดทํารายงานการเบิกจาย
เบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ
ตามแบบรายงาน
ตามแบบรายงานเพื่อใหไดขอมูลที่
3.ตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯเพื่อเสนอ ครบถวน และถูกตอง
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กรอบวิเคราะห

4. Integration

5.Monitoring/
Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
อนุมัติแผนปฏิบัติการ

การพัฒนางาน ป 2564
3.ตรวจสอบแผนปฏิบัติการฯ
และสงแผนปฏิบัติการฯที่ไดรับการ
อนุมัติเรียบรอยแลว ภายใน 7 วัน
4.CUP ประเมินผลการเบิกจาย
เทียบกับแผนการดําเนินงานใน
โครงการ
1.บูรณาการกับงานยุทธศาสตร
สุขภาพของระดับ CUP
2.ประเมินผลลัพธการดําเนินงาน
กับแผนปฏิบัติการ CUP ประจําป
3.ประเมินผลการบูรณาการของ
แผนปฏิบัติการ CUP กับแหลง
งบประมาณอื่นๆ ในระดับตําบล
1.ติดตามการเบิกจาย ตามแบบรายงาน 1.พัฒนารูปแบบติดตามการ
ภายในสิ้นเดือน ทุกเดือน (ตัดยอดการ เบิกจาย ใหไดขอมูลที่ครบถวน
เบิกจาย ณ วันที่ 20 และสงรายงาน
ถูกตองและทันเวลา
ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน )
2.สรุปผลการเบิกจายตาม
2.จัดทํารายงานสรุปการเบิกจายเงิน แผนปฏิบัติการฯ นําเสนอใน
ตามแผนปฏิบัติการฯ ทุกเดือน
เว็บไซตของ สสจ.มค.
นางสาวระพีพร คําเจริญ
นักเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานการรายงานขอมูลระบบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ และตัวชี้วัด
(Strategy Management System : SMS) ปงบประมาณ 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวระพีพร คําเจริญ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. สถานการณ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ (Strategy Management System :SMS) โดยใหบันทึกขอมูลการ
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และการใชจายงบประมาณตามเปาหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน และผลผลิต
โครงการ ผานเว็บไซต http://164.115.23.235:8080/sms2020/bpsdashboard/ ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ของทุกเดือน เพื่อใชในการกํากับ ติดตาม การรายงานผลการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณ ตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (งบดําเนินงาน) ของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประเมินผลการดําเนินงานการบริหารยุทธศาสตรดานสุขภาพ และตัวชี้วัด
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1. รวบรวม/เตรียมเอกสารประมาณที่ไดรับโอน
2. บันทึกงบประมาณที่ไดรับโอนทุกครั้งที่ไดรับโอนงบประมาณ
1) เจาหนาที่บันทึกรับโอนงบประมาณ(ทุกรายการที่เปนงบ ประมาณตาม พรบ. ของ
กระทรวง)
2) เจาหนาที่บันทึก
- เลขที่หนังสือ
- ชื่องบประมาณ (แผน/ผลผลิต จากจากสํานักงบประมาณ)
- กิจกรรมหลัก (จากสํานักงบประมาณ)
- ประเภทรายจาย
- จํานวนเงิน
3. บันทึกจัดสรรงบประมาณใหหนวยงาน ตามรายละเอียดที่ไดรับการจัดสรร
1) บันทึกเลขที่หนังสือที่แจงใหหนวยรับโอนทราบ
2) เลือกใบโอนงบประมาณ
3) บันทึกวัตถุประสงค
4) บันทึกหนวยงานที่จัดสรรให
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5) บันทึกจํานวนเงิน
4. บันทึกโครงการทุกครั้งที่โครงการไดรับการอนุมัติ
1) บันทึกยุทธศาสตรและโครงการหลักของกระทรวง
2) บันทึกชื่อโครงการ และหนอยงานที่รับผิดชอบ
3) บันทึกจํานวนเงินที่จัดสรรใหโครงการ/ผูรับผิดชอบ/เบอรโทรศัพท/อีเมล
4) บันทึกการจัดสรรเงินใหกับโครงการ
5. บันทึกกิจกรรมในโครงการ
1) บันทึกประเภทรายจาย
2) บันทึกชื่อกิจกรรมในโครงการ
3) บันทึกเปาหมาย (ระบุเปนตัวเลข)/หนวยนับ
4.บันทึกวันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด
5.บันทึกจํานวนเงิน และบันทึกรายการงบประมาณที่จัดสรรใหกิจกรรม
6. บันทึกการเบิกจายทุกครั้งที่มีการเบิกจายงบประมาณในโครงการ
1) เลือกโครงการที่ตองการบันทึกการเบิกจาย
2) บันทึกเลขที่ฎีกา/กิจกรรมในโครงการ/ประเภทคาใชจาย/รายละเอียดคาใชจาย/
จํานวนเงิน
7. บันทึกรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
1) บันทึกผลงานเชิงปริมาณ
2) อภิปรายผลงานเชิงคุณภาพ
8. ควบคุม กํากับ ผลการดําเนินงาน และเปรียบเทียบกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายเขต
บริการสุขภาพ และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
2. ผลการดําเนินงาน
รอยละการใชจายงบประมาณตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร (งบดําเนินงาน)
รอยละ
ลําดับ
รายการ
ป 2562
ป 2563
1
ภาพรวม ประเทศ
65.82
75.75
2
ภาพรวม เขตสุขภาพที่ 7
75.12
64.95
3
ภาพรวม จังหวัดรอยเอ็ด
74.08
69.38
4
ภาพรวม จังหวัดขอนแกน
81.87
66.80
5
ภาพรวม จังหวัดมหาสารคาม
69.48
84.86
6
ภาพรวม จังหวัดกาฬสินธุ
68.26
80.14
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การดําเนินงานเบิกจายงบประมาณตามที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินงาน) ในปงบประมาณ 2562
จังหวัดมหาสารคาม มีการเบิกจายภาพรวม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลมหาสารคาม)
คิดเปนรอยละ 69.48 และมีปงบประมาณ 2563 มีการเบิกจายภาพรวม คิดเปนรอยละ 84.86
3. การพัฒนางานในปงบประมาณ 2564
1.บันทึกขอมูล/ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน (สิ้นเดือน ของทุกเดือน)
2.ติดตามการเบิกจาย ของโครงการ ใน สสจ.มค. ใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตองและทันเวลา
3.สรุปผลการดําเนินงานและนําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน ทุกเดือน
4. การวิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
1.Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
1.มอบหมายให นางสาวระพีพร
คําเจริญ เปนผูรับผิดชอบในบันทึก
ขอมูล

การพัฒนางาน ป 2564
1.เจาหนาที่งานแผน พนย. เปน
ผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลงบประมาณที่ไดรับ
โอน จัดสรรงบประมาณ และบันทึกโครงการ
2. ผูรับผิดชอบโครงการแตละโครงการ
เปนผูรับผิดชอบบันทึกขอมูลกิจกรรมใน
โครงการ
3.เจาหนาที่งานการเงิน เปนผูรับผิดชอบ
บันทึกขอมูลการเบิกจายเงิน
2.information
การเบิกจายงบประมาณ
1.บันทึกขอมูล/ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละ ปจจุบัน
84.86 (สสจ.มค. 96.51 % , รพ.มค. ทุกเดือน ( สิ้นเดือน ของทุกเดือน)
46.99 %)
(ภาพรวมการดําเนินงาน การเบิกจาย
ของเขตสุขภาพที่ 7 สํานักงานเขต
สุขภาพที่ 7 เบิกจาย รอยละ 64.95
จังหวัดกาฬสินธุ เบิกจาย 80.14
จังหวัดขอนแกน เบิกจาย 66.890
และจังหวัดรอยเอ็ด เบิกจาย 69.38 )
3.Intervention/ 1.บันทึกงบประมาณที่ไดรับโอน
1.บันทึกขอมูล/ปรับปรุงขอมูลใหเปน
Innovation
2.บันทึกจัดสรรงบประมาณให
ปจจุบัน
หนวยงาน ตามรายละเอียดที่ไดรับการ ทุกเดือน ( สิ้นเดือน ของทุกเดือน)
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กรอบวิเคราะห

4. Integration
5.Monitoring/
Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
จัดสรร
3.บันทึกโครงการทุกครั้งที่โครงการ
ไดรับการอนุมัติ
4.บันทึกกิจกรรมในโครงการ
5.บันทึกการเบิกจาย
6.บันทึกรายงานผลการดําเนินงาน
ของโครงการ
-

การพัฒนางาน ป 2564

-

1.ติดตามการเบิกจาย ของโครงการ 1.ติดตามการเบิกจาย ของโครงการ ใน
ใน สสจ.มค.
สสจ.มค. ใหไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตองและ
ทันเวลา
2.สรุปผลการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการฯ
3.นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน ใน
การ ทุกเดือน
นางสาวระพีพร คําเจริญ
นักเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานงบคาบริการทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน (งบคาเสื่อม) และงบลงทุน
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวชลธิชา ดวงมาลี ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

38

39
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวระพีพร คําเจริญ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
1. สถานการณ
ตามที่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561
ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 135 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 9 มีนาคม
2561 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอใหถือปฏิบัติตาม ระเบียบฯ ดังกลาว และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอของ
จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอของ
จังหวัดมหาสารคาม โดยประเด็นให พชอ. ทุกอําเภอ ดําเนินการขับเคลื่อน คือ การดําเนินงานจังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ซึ่งผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามได
ประกาศ ใหเปนวาระจังหวัดมหาสารคาม และการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใต
สถานการณการ แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแตละอําเภอคัดเลือก
ประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อนํามาพัฒนาหรือแกไขปญหาตามบริบทของพื้นที่ ไดแก การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส จํานวน 7 อําเภอ การจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม/ขยะ จํานวน 4 อําเภอ การปองกัน/ลด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวน 3 อําเภอ การจัดการปญหา ดานสิ่งแวดลอม/ขยะ จํานวน 4 อําเภอ การแกไข
ปญหายาเสพติด จํานวน 2 อําเภอ การจัดการปญหาโรค ไมติดตอเรื้อรัง จํานวน 2 อําเภอ อาหาร
ปลอดภัย จํานวน 2 อําเภอ และประเด็นคุณธรรมจริยธรรม/ระเบียบวินัย/ยาเสพติด โรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดี โรคพิษสุนัขบา และเศรษฐกิจ/สิ่งแวดลอม จํานวนประเด็นละ 1 อําเภอ ซึ่งประเด็น
ดังกลาวสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 ที่มีวิสัยทัศนของการพัฒนา
จังหวัดมหาสารคาม คือ “เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยกลางบริการทางการศึกษา
และวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยประเด็นการพัฒนาที่ 4 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท ซึ่งมีแผนการดําเนินงาน
หลัก คือ การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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2. ผลการดําเนินงาน
2.1 ทุกอําเภอในจังหวัดมหาสารคาม ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ครบถวนแลว และปงบประมาณ ๒๕63 แตละ พชอ.ไดมีการทบทวนและปรับปรุงคําสั่ง
คณะกรรมการ พชอ. เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึน้
2.2 อําเภอมีการขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีการประชุมเพื่อคัดเลือกประเด็นดําเนินการ และ
จัดทําแผน ซึ่งประเด็นที่ทุกอําเภอดําเนินการขับเคลื่อน คือ การดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเ ด็กตัก
สิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ของหนวยงานดําเนินงานรวมกับหนวยงาน/องคกร 36 หนวยงาน
และ พชอ. 13 อําเภอ และประเด็นการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใตสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแตละอําเภอคัดเลือกประเด็นอื่นๆ
เพิ่มเติม โดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดเปาประสงค กิจกรรมดําเนินงานและตัวชี้วัดการ
ดําเนินงานและบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
ลําดับ
1

2

3

4

อําเภอ
เมือง

แกดํา

โกสุม
พิสัย

กันทร
วิชัย

ประเด็นที่อาํ เภอดําเนินการ
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.คนอําเภอเมืองวิถีชีวิตใหมปลอดภัยจากวิด-๑๙
3.อาสาเอื้ออาทรดูแลกลุมเปราะบางทางสังคม
4.คนอําเภอเมือง อายุยืน (อาหารปลอดภัย/การออกกําลัง
กาย/โรคไมติดตอเรื้อรัง/อุบัติเหตุ)
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.วิถีชีวิตใหม ไทแกดํา New normal
3.เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย หางไกลโรคเรื้องรัง
4.คนแกดํา ไมทอดทิ้งกัน
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.โกสุมพิสัยเมืองปลอดภัย ไรมลพิษ
3.ใสใจผูสูงวัย หวงใยเยาวชนคนโกสุมพิสัย
4.ชุมชนคนโกสุมพิสัย หางไกลโรค
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0

จํานวน
จํานวน
เปาประสงค ตัวชี้วัด
5

35

2
3

3
5

4

30

5

35

3
2
2

9
9
6

5

35

3
3
4

9
7
13

5

36
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ลําดับ

5

6

7

8

9

อําเภอ

ประเด็นที่อาํ เภอดําเนินการ

2.ปองกันโรคโควิด-19
3.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
4.การแกไขปญหายาเสพติดสรางชุมชนเขมแข็ง
5.ลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี
เชียงยืน 1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.คนเชียงยืนชีวิตปลอดภัย วิถีชีวิตใหม ปลอดภัยจากโรค
โควิด-๑๙
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ
4.การแกไขปญหายาเสพติดสรางชุมชนเขมแข็ง
5.การลดขยะ
บรบือ 1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.ตําบลวิถีชีวิตใหม ปลอดภัยจากโควิด 19
3.คนอําเภอบรบือเปนคนดี (คุณธรรมจริยธรรม/ระเบียบ
วินัย/ยาเสพติด)
4.คนอําเภอบรบือเปนมีความสุข (เศรษฐกิจ/สิ่งแวดลอม)
5.คนอําเภอบรบือปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
6.สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา
นาเชือก 1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.คุณภาพชีวิตใหม คนนาเชือกรวมใจ ตานภัยโควิด 19
3.คนนาเชือกไมทอดทิ้งกัน การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส
นาดูน 1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.นาดูนเมืองวิถีชีวิตใหมเมืองปลอดโรค
คนปลอดภัย
วาปปทุม 1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0

จํานวน
จํานวน
เปาประสงค ตัวชี้วัด
2
4
5
5
3
3
1
3
5

35

6

11

4
3
3

7
3
4

5

36

2

4

4

11

4
3
2

15
27
8

5

36

2

3

3

5

5

35

4

8

5

36
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ลําดับ

10

11

12

13

อําเภอ

พยัคฆ
ภูมิพิสัย

ยางสีสุ
ราช

กุดรัง

ชื่นชม

ประเด็นที่อาํ เภอดําเนินการ
2.การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
3.อําเภอคุณธรรม
4. อาหารปลอดภัย และสมุนไพร
5.การลดอุบัติเหตุ
6.การจัดการขยะ และสิ่งแวดลอม
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.เมืองวิถีชีวิตใหม(โควิด19)
3.เมืองปลอดภัย
4.เมืองสะอาด
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัด"อโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID19)
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.อําเภอกุดรังวิถีชีวิตใหม ปลอดภัยจาก โควิค-19
1.การขับเคลื่อนการดําเนินงาน จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0
2.การปองกันละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19)
3.คนชื่นชม ไมทอดทิ้งกัน” การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส
4.ชื่นชม...อาหารดี สิ่งแวดลอมดี รายไดดี

จํานวน
จํานวน
เปาประสงค ตัวชี้วัด
3

6

1
3
3
6

9
6
8
14

5

35

3
2
3

4
4
3

5

34

2

4

5

35

3

15

5

35

2

4

3

10

3

3
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3. การพัฒนางานในปงบประมาณ 2564
1. การขับเคลื่อนประเด็น Smart kids Taksila 4.0 ใหเปนวาระจังหวัดมหาสารคามตอเนื่อง
ในระยะ 5 ป (2561-2565)
2. พัฒนาศักยภาพ PM พชอ.ระดับจังหวัด/ระดับอําเภอ
3. บูรณาการประเด็นการดําเนินงานของ พชอ. รวมกับกองทุนในพื้นที่ (กองทุนตําบล/กองทุน LTC)
4. ประเมินผลลัพธการดําเนินงานประเด็น Smart kids Taksila 4.0 และประเด็น พชอ.
เลือกดําเนินการ
5. พัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดของประเด็นการดําเนินงานของ พชอ. ใหตอบสนองปญหาสุขภาพของ
จังหวัดมหาสารคามอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. การวิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
1.Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
1.1 คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอของ
จังหวัดมหาสารคาม ป 2562 ที่ 143/2562
1.2 คําสั่งจังหวัดมหาสารคาม แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กตักสิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0) ปงบประมาณ
2562 ที่ 500/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2562
1.3 ทุกอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.) และกําหนดเปน
ประเด็นในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครบทุกอําเภอ
2. information
2.1 ทุกอําเภอมีการประชุมคัดเลือกประเด็น
เพื่อนํามาพัฒนาหรือแกไขปญหา ตามบริบท
ของพื้นที่อยางนอย 2 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ทุก
อําเภอดําเนินการขับเคลื่อน คือ การดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0

การพัฒนางาน ป 2564
1.พัฒนาศักยภาพ PM พชอ.
ของอําเภอ ในการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานอื่นและแหลง
งบประมาณตางๆที่จะสนับสนุน
การดําเนินการตามประเด็น
ดําเนินการ
2.แตงตั่งคณะกรรมการระดับ
จังหวัดสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามประเด็นที่ พชอ.คัดเลือก
ดําเนินการ
3.พัฒนาศักยภาพ PM พชอ.ใน
การนําประเด็นปญหาทางดาน
สุขภาพในระดับอําเภอสูการ
ขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของอําเภอ

1.ปรับปรุงแบบรายงานขอมูล
ใหผูใชสามารถบันทึกขอมูลได
สะดวกมากยิ่งขึ้น (ประเด็นการ
ดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุง
สูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids
Taksila 4.0)
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3.
Intervention/
Innovation

ผลการวิเคราะห ป 2563
(Smart Kids Taksila 4.0) และการแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคัดเลือก
ประเด็นเพิ่มเติมเพื่อนําพัฒนาหรือแกไขปญหา
ตามบริบทของพื้นที่
2.2 ทุกอําเภอมีการประชุม จัดทําแผนการ
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยไดกําหนด
เปาประสงค กิจกรรม ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบ
ในแตละตัวชี้วัด
2.3 รายงานผลการดําเนินงานจังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids
Taksila 4.0) Cockpit Smart Kids Taksila
4.0 ผลการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกร
36 หนวยงาน ซึ่งหนวยงานที่รายงานขอมูล
จํานวน 36 หนวยงาน (รอยละ 100) โดย
ภาพรวมมีผลการดําเนินงาน ภายใต 5
เปาประสงค จํานวน 126 ตัวชี้วัดผานเกณฑ
107 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 84.92 (ขอมูล ณ
24 ส.ค.62)
และ Cockpit พชอ. โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด สรุปและรายงานผลการดําเนินงานในที่
ประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ
2.4 นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน
3.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการดาน
สาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ของ
พชอ. ประจําปงบประมาณ 2563 (1)โครงการ
แลกปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) เชิดชูเกียรติสวนราชการในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน
มุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila

การพัฒนางาน ป 2564
2.จัดทํา e-report ประเด็นการ
ดําเนินงานเพิ่มเติมของ พชอ.ทุก
อําเภอ โดย พชอ.รายงานผลการ
ดําเนินงานทุกเดือน
3.สรางความรู ความเขาใจ
ใหกับผูบันทึกขอมูล เพื่อใหได
ขอมูลที่มีคุณภาพ

1.จัดทําแผนการดําเนินงานโดย
บูรณาการดําเนินงานการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ และการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กตัก
สิลา4.0 (Smart Kids Taksila
4.0) ตอเนื่องในป 2564 โดยเปน
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ผลการวิเคราะห ป 2563
4.0) ป 2563 (2) โครงการประชุมเพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) และระบบบริการสุขภาพรองรับ
ประชาคมอาเซียนสํานักงาน สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
ป 2563
3.2 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงาน พชอ. (1)สป.สธ. จัดสรรให
อําเภอละ 20,000 บาท (2) สสส. จัดสรรให
อําเภอละ 60,000 บาท (ระยะเวลาดําเนินการ
ก.ค. 63–ก.ย. 64)
3.3 กําหนดกิจกรรมการดําเนินการ ตาม
ประเด็น เปาประสงคและตัวชี้วัด ของแตละ
พชอ. โดยใชกลไกล พชอ.ถายทอดการ
ดําเนินงานจากระดับอําเภอไปสูระดับตําบล
3.4 การเสนอ Timeline การดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
2563 โดยผูว าราชการจังหวัดมหาสารคามลง
นามเห็นชอบ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 63
3.5 การเสนอ Timeline การดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กเด็กตักสิลา 4.0
(smart kids taksila 4.0) โดยผูวาราชการ
จังหวัดมหาสารคามลงนามเห็นชอบ เมื่อวันที่
22 มิ.ย. 63
3.6 การมอบรับรองการปฏิบัติราชการ การ
ดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ประจําปงบประมาณ
2563 ระหวางผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม
กับ นายอําเภอ(ประธาน พชอ.) จํานวน 13
อําเภอ ในวาระกอนการประชุม ของการประชุม
คณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจําเดือน

การพัฒนางาน ป 2564
ของสั่งการของผูวาราชการจังหวัด
2.การบูรณาการแหลง
งบประมาณในระดับตําบล เพื่อ
ดําเนินการตามประเด็นที่ พชอ.
คัดเลือก ไดแก กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับทองถิ่น กองทุน
ตําบล กองทุนระบบการดูแลระยะ
ยาวฯ (LTC) งบประมาณตาม
โครงการพระราชดําริ งบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
3. การจัดเวที show & share
ของ พชอ. ป 2564
4. นายอําเภอ/กลุมงาน
สามารถติดตามผลการดําเนิน ใน
e-report ไดทุกเดือน
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4. Integration

5.Monitoring/
Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
กันยายน 2563
บูรณาการการดําเนินงานกับการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานและงบประมาณในการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กเด็กตักสิลา 4.0
(smart kids taksila 4.0) ซึ่งดําเนินงานดวย
กลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ทุกอําเภอ

5.1 ติดตามผลการดําเนินงานและนําเสนอ
ความกาวหนาการดําเนินงาน ในการประชุม
กวป. และการประชุมคณะกรมการจังหวัด ทุก
เดือน
5.2 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม
วสุ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายภาคี
ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จังหวัด
มหาสารคาม และภาคีเครือขายทุกภาคสวน
การประกาศเกียรติคุณการดําเนินงาน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ป
2562และมอบโลเชิดชูเกียรติการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0) และ โดยมีนาย
เกียรติศักดิ์ จันทรา ผูวาราชการจังหวัด
มหาสารคาม ประธาน
5.3 วันที่ 30 มกราคม 2563 นายภาคี

การพัฒนางาน ป 2564
1.ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตัก
สิลา 4.0 (Smart Kids Taksila
4.0) เปนวาระจังหวัด
มหาสารคาม โดยบูรณาการกับ
การดําเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.)
2.การบูรณาการงบประมาณ
ดําเนินงานการตามประเด็นการ
คัดเลือกของ พชอ. ในระดับ
ตําบลดวยกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับทองถิ่น กองทุน
ตําบล กองทุนระบบการดูแล
ระยะยาวฯ (LTC) เปนตน
1.มีการจัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงาน
2.ติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินงานใน e-report
3.เยี่ยมเสริมพลัง พชอ. ใน
ระดับจังหวัด
4.จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
และเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด
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ผลการวิเคราะห ป 2563
ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนา
กลุมงานและเจาหนาที่ ใหการตอนรับคณะ
ศึกษาดูงาน เรื่อง Smart Kids Taksila 4.0
จากศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนางทัศนีย
รอดชมภู รองผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 7
ขอนแกน เปนผูนําเขาศึกษาดูงาน พรอมคณะ
ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
และคณะไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน
อนุบาลสาธิตองคการบริหารสวนตําบลทาสอง
คอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และบาน
หนองหวา ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม
5.4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อําเภอ
นาดูน โดยนายอําเภอนาดูน รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
ประจําปงบประมาณ 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน พฤษภาคม
2563
5.5 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายพรสิทธิ์
ทวยนันท รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประธานในการประชุมการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
2563
5.6 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อําเภอ
ยางสีสุราช โดยนายอําเภอยางสีสุราช รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
ประจําปงบประมาณ 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน
2563
5.7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 อําเภอ
แกดํา โดยนายอําเภอแกดํา รายงาน

การพัฒนางาน ป 2564
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ผลการวิเคราะห ป 2563
ความกาวหนาการดําเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
ประจําปงบประมาณ 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน กรกฎาคม
2563
5.8 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อําเภอชื่น
ชม โดยนายอําเภอชื่นชม รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
ประจําปงบประมาณ 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน สิงหาคม
2563

การพัฒนางาน ป 2564

5.9 วันที่ 29 กันยายน 2562 การจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ การดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวาง
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามกับ นายอําเภอ
(ประธาน พชอ.) จํานวน 13 และอําเภอกุดรัง
โดยนายอําเภอกุดรัง รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ประจําปงบประมาณ
2563 ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด
ประจําเดือน กันยายน 2563
นางสาวระพีพร คําเจริญ
นักเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัดเชื้อ เชื้อลิ้นฟา
2. นางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล
3. นางสาวระพีพร คําเจริญ

ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. สถานการณ
จังหวัดมหาสารคาม ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart
Kids Taksila 4.0) เปนวาระจังหวัดมหาสารคาม ในป 2562-2565 เพื่อดําเนินงานสนองพระราชดําริ
โครงการดาน การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อยกระดับคาเฉลี่ยสติปญญาเด็กของจังหวัดมหาสารคาม มุงสู
เด็กตักสิลา 4.0 ภายใต 5 เปาประสงคสําคัญ หนวยงาน/องคกรภาคีเครือขาย 36 หนวยงาน และ 13
อําเภอ สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561–2565 ที่มีวิสัยทัศนของการพัฒนา
จังหวัดมหาสารคาม คือ “เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนยกลางบริการทางการศึกษา
และวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยประเด็นการพัฒนาที่ 4 คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สูสังคมรูรักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท ซึ่งแผนงานหลัก ที่ 1 คือ
สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหการพัฒนาเมืองนาอยู
และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเฉพาะในดานประชากรอัจฉริยะ (Smart People) บรรลุตาม
เปาหมาย
2. ผลการดําเนินงาน
2.1 ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม พรอมดวยรองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหนา
หนวยงานระดับจังหวัด/องคกร จํานวน 36 หนวยงาน และนายอําเภอพรอมดวย พชอ. 13 อําเภอ
ไดรวมกันประกาศและแสดงเจตนารมณ พรอมทั้ง Kick off การพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ตามคําสั่งจังหวัดมหาสารคาม
ที่ 500/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประกอบดวย 3 คณะ คือ (1) คณะกรรมการอํานวยการ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
มหาสารคาม มุงสูเด็กมหาสารคาม 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ของจังหวัดมหาสารคาม ผูวาราชการ
จังหวัดมหาสารคามเปนประธานกรรมการ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปนกรรมการและ
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เลขานุการ (2) คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม มุงสูเด็กมหาสารคาม 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
ระดับจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม (ผูดูแลงานสาธารณสุข) เปนประธานกรรมการ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปนกรรมการและเลขานุการ (3) คณะกรรมการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
มหาสารคาม
มุงสูเด็กมหาสารคาม 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ระดับอําเภอ จํานวน 13 อําเภอ โดยมีนายอําเภอ
เปนประธานกรรมการ สาธารณสุขอําเภอเปนกรรมการและเลขานุการ
2.3 สรุปรอยละของตัวชี้วัดที่ผานเกณฑ ของการดําเนินงาน Smart Kids Taksila 4.0 ของ
หนวยงานระดับอําเภอ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รอยละตัวชีวัดที่ผานเกณฑ
อําเภอเมืองมหาสารคาม
อําเภอแกดํา
อําเภอโกสุมพิสัย
อําเภอกันทรวิชัย
อําเภอเชียงยืน
อําเภอบรบือ
อําเภอนาเชือก
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
อําเภอวาปปทุม
อําเภอนาดูน
อําเภอยางสีสุราช
อําเภอกุดรัง
อําเภอชื่นชม
ภาพรวม

2561
79.41
91.18
73.53
85.71
91.18
91.43
82.86
76.47
85.71
94.12
84.85
87.88
88.24
85.59

2562
88.24
97.06
91.18
100
100
97.14
94.29
100
97.14
91.18
100
93.94
100
96.17

2563
91.43
97.14
97.14
100
100
97.22
100
97.14
97.22
91.43
100
97.14
100
97.38

3. การพัฒนางานในปงบประมาณ 2564
3.1 การขับเคลื่อนประเด็น Smart kids Taksila 4.0 ใหเปนวาระจังหวัดมหาสารคามตอเนื่องใน
ระยะ 5 ป (2561-2565)
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3.2 การบูรณาการดําเนินงานในระดับตําบล ดวยแหลงงบประมาณ เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่น กองทุนตําบล กองทุนระบบการดูแลระยะยาวฯ (LTC) งบประมาณตามโครงการ
พระราชดําริ งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
3.3 ประเมินผลลัพธการดําเนินงานประเด็น Smart kids Taksila 4.0 และประเด็น พชอ.
เลือกดําเนินการ
4. วิเคราะหงาน
กรอบวิเคราะห
1.Structure

2.information

ผลการวิเคราะห ป 2563
1.1คําสั่งจังหวัดมหาสารคาม แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุง
สูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)
ปงบประมาณ 2562 ที่ 500/2562 ลงวันที่ 20
กุมภาพันธ 2562

การพัฒนางาน ป 2564
1.1 ทบทวนคําสั่ง เพื่อใหได
คณะกรรมการที่เหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น(ระดับจังหวัด และระดับ
อําเภอ)
2.2 แตงตั้งคณะทํางาน/
ประสานงาน ระดับอําเภอที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น
1.3 ผลักดันการดําเนินงาน
จังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็ก
ตักสิลา 4.0 (Smart Kids
Taksila 4.0)ใหเปนวาระ
จังหวัดมหาสารคาม
2.1 ปรับปรุงแบบรายงาน
ขอมูลใหผูใชสามารถบันทึก
ขอมูลไดสะดวกมากยิ่งขึ้น
2.2นําเสนอความกาวหนา
การดําเนินงาน ในการประชุม
กบห. และ กวป.และนําเสนอ
สรุปผลการดําเนินงานผาน
เว็บไซตของ สสจ.

2.1 รายงานผลการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน
ยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila
4.0) Cockpit Smart Kids Taksila 4.0 ผลการ
ดําเนินงานของอําเภอ โดยภาพรวมมีผลการ
ดําเนินงาน ภายใต 5 เปาประสงค จํานวน 458
ตัวชี้วัดผานเกณฑ 446 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ
97.38 (ขอมูล ณ 29 ก.บ.63)
2.2 นําเสนอความกาวหนาการดําเนินงาน ในการ
ประชุม กบห. และ กวป.
3.Intervention/
3.1 ดําเนินโครงการแลกปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติที่ 3.1 จัดทําแผนการ
Innovation
ดี (Best Practice) เชิดชูเกียรติสวนราชการในการ ดําเนินงานโดยบูรณาการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็ก ดําเนินงานการพัฒนา
ตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) ป 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
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ผลการวิเคราะห ป 2563
3.2 การเสนอ Timeline การดําเนินงานจังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กเด็กตักสิลา 4.0 (smart kids
taksila 4.0) โดยผูว า ราชการจังหวัดมหาสารคามลง
นามเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63
3.3 บูรณาการการดําเนินงานกับการขับเคลื่อน
การดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุงสูเด็กเด็กตัก
สิลา 4.0 (smart kids taksila 4.0) ซึ่งดําเนินงาน
ดวยกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ทุกอําเภอ

4. Integration

ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคามไดประกาศให
การดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา
4.0 (Smart Kids Taksila 4.0) เปนวาระจังหวัด
มหาสารคาม โดยไดมีการบูรณาการการดําเนินงาน
กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.)

5.Monitoring/
Evaluation

5.1 ติดตามผลการดําเนินงานและนําเสนอ
ความกาวหนาการดําเนินงาน ในการประชุม กวป.
และการประชุมคณะกรมการจังหวัด ทุกเดือน
5.2 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมวสุ
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายภาคี ทรัพย
พิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

การพัฒนางาน ป 2564
ชีวิตระดับอําเภอ และการ
ดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน
มุงสูเด็กตักสิลา4.0 (Smart
Kids Taksila 4.0)
3.2 การประเมินผลลัพธ
การดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน
ยั่งยืน มุงสูเด็กตักสิลา 4.0
(Smart Kids Taksila 4.0) ใน
กรอบหนวยงานระดับจังหวัด
และ พชอ. ทุกอําเภอ
4.1 ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน
มุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart
Kids Taksila 4.0) เปนวาระ
จังหวัดมหาสารคาม ในป
2562-2565 โดยบูรณาการ
กับการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
4.2 การบูรณาการ
ดําเนินงานในระดับตําบล ดวย
แหลงงบประมาณ เชน กองทุน
หลักประกันสุขภาพ ในระดับ
ทองถิ่น กองทุนตําบล กองทุน
ระบบการดูแลระยะยาวฯ
(LTC) งบประมาณตาม
โครงการพระราชดําริ
งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เปนตน
5.1 จัดประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน(บูรณาการกับการ
ดําเนินงานคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ)
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ผลการวิเคราะห ป 2563
พรอมดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม และภาคี
เครือขายทุกภาคสวน การประกาศเกียรติคณ
ุ การ
ดําเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ป
2562และมอบโลเชิดชูเกียรติการดําเนินงานจังหวัด
ไอโอดีนยั่งยืนมุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids
Taksila 4.0) และ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธาน
5.3 วันที่ 30 มกราคม 2563 นายภาคี ทรัพย
พิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
พรอมดวยคณะผูบริหาร หัวหนากลุมงานและ
เจาหนาที่ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน เรื่อง
Smart Kids Taksila 4.0 จากศูนยอนามัยที่ 7
ขอนแกน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว โดยมีนางทัศนีย รอดชมภู รองผูอํานวยการ
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน เปนผูนําเขาศึกษาดูงาน
พรอมคณะ ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และคณะไดเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ
โรงเรียนอนุบาลสาธิตองคการบริหารสวนตําบลทา
สองคอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และบาน
หนองหวา ตําบลศรีสุข อําเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม
5.4 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อําเภอนาดูน
โดยนายอําเภอนาดูน รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ประจําปงบประมาณ 2563 ในการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน
พฤษภาคม 2563
5.5 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายพรสิทธิ์
ทวยนันท รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประธานในการประชุมการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ 2563
5.6 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 อําเภอยางสีสุ

การพัฒนางาน ป 2564
5.2 ติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานโดยบันทึกใน
โปรแกรม ที่เว็บไซตของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
http://mkho.moph.go.th/
mko/
5.3 ดําเนินการเยี่ยมเสริม
พลังโดยคณะผูบริหารระดับ
จังหวัดเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน และเปนขวัญกําลังใจ
ใหกับผูปฏิบัติงาน (บูรณาการ
กับการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ)
5.4 จัดใหมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ ละเชิดชูเกียรติอําเภอ
(บูรณาการกับการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ)
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กรอบวิเคราะห

ผลการวิเคราะห ป 2563
ราช โดยนายอําเภอยางสีสุราช รายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ประจําป
งบประมาณ 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ
จังหวัด ประจําเดือน มิถุนายน 2563

การพัฒนางาน ป 2564

5.7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 อําเภอแกดํา
โดยนายอําเภอแกดํา รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ประจําปงบประมาณ 2563 ในการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน
กรกฎาคม 2563
5.8 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 อําเภอชื่นชม
โดยนายอําเภอชื่นชม รายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ประจําปงบประมาณ 2563 ในการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน สิงหาคม
2563
5.9 วันที่ 29 กันยายน 2562 การจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ การดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางผูวา
ราชการจังหวัดมหาสารคามกับ นายอําเภอ(ประธาน
พชอ.) จํานวน 13 และอําเภอกุดรัง โดยนายอําเภอ
กุดรัง รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
(พชอ.) ประจําปงบประมาณ 2563 ในการประชุม
คณะกรรมการจังหวัด ประจําเดือน กันยายน
2563
นางสาวระพีพร คําเจริญ
นักเคราะหนโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
4 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานศูนยปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
(Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม ป 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางวิกิตตา อิ่มสําอางค ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
1. หลักการและกระบวนการดําเนินงานที่ผานมา
ดวยสถานการณภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขเกิดบอยครั้งและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
สามารถสังเกตไดจากการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในชวงหลายปที่ผานมา จังหวัดมหาสารคามเปน
หนึ่งในพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะฉุกเฉินตางๆ ได เนื่องจากมีลักษณะทางภูมศิ าสตรเปนพื้นที่ราบ
ลุมติดแมน้ําชีในหลายอําเภอ รวมถึงลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเมืองรอน มีฝนตกสลับกับอากาศแหง
จากสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศดังกลาว จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือภัยที่เกิดจากฝมือมนุษย เชน อุบัติเหตุทางถนน เปนตน รวมทั้งเปนเมืองแหง
การศึกษามีประชากรยายเขาและออกในพื้นที่อยางตอเนื่อง สงผลใหมีความเสี่ยงตอการระบาดของ
โรคติดตอตางๆ ได เหตุการณเหลานี้ไมเพียงสามารถสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเทานั้น ยังสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้นการเตรียมความพรอมระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management : PHEM) จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งในทุกระบบสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHEM) ภายใตระบบ
บัญชาการเหตุการณ (ICS) และศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ตั้งแตปงบประมาณ
2558 เปนตนมา โดยจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการดําเนินงานดังกลาวที่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินใหสามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขที่เกิดจากโรคและภัยสุขภาพไดอยางเทาเทียม ทั่วถึง ทันสถานการณ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ไดแก การจัดโครงสรางระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยการมอบหมายงานการแพทยฉุกเฉินและสา
ธารณภัยและมีผูรับผิดชอบ หรือ คําสั่งจัดตั้งโครงสรางงานการแพทยฉุกเฉินและสาธารณภัยในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่เหมาะสมในการเปดศูนยปฏิบัติการฯ การจัดทําแผนรองรับ
ภัยพิบัติ และการฝกซอมแผนตอบโตสาธารณภัย (โรคและภัย) รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ (Table
Top Exercise) รวมถึงถายทอดนโยบายดังกลาวไปยังเครือขายระดับอําเภอใหมีการดําเนินงานที่สอดคลอง
กับการดําเนินงานระดับจังหวัด
ศูนยปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (Emergency Operation Center :
EOC) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสถานที่สําหรับผูบัญชาการเหตุการณ และกลุมภารกิจตาง ๆ เพื่อใหสามารถ
ทํางานประสานความรวมมือ และจัดสรรทรัพยากรใหแกทีมปฏิบัติการใหสามารถทํางานไดอยางเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยปจจัยที่จะสามารถทําใหศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสามารถจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ และปองกันควบคุมโรคไมใหมีการระบาดอยางมาก ไดแก 1)
บุคคลากรที่ไดรับการฝกฝนแลว 2) เครื่องมือ อุปกรณสื่อสาร และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ
และ 3) ระบบการทํางานแผนสําหรับเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน
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การดําเนินงานพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ในปงบประมาณ 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดเตรียมความพรอมใหการดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉินที่
อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยใชหลักการบริหารจัดการ SI3M ดังนี้
1) โครงสรางดําเนินงาน (S : Structure) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ระดับจังหวัด ซึ่งมีการแบง
โครงสรางผังบัญชาการเหตุการณ (ICS) ที่ครอบคลุมโรคและภัยสุขภาพ 5 ภารกิจ คือ 1) ภัยจากการ
ระบาดของโรคติดตอ 2) ภัยจากสารเคมี 3) ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น 4) ภัยจากอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บ 5) กรณีงาน พระราชพิธีตางๆ
2) ขอมูลขาวสาร (I : Information) โดยทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) กรณีโรคติดตอเฝา
ระวัง ตรวจจับ ประเมินสถานการณ และรายงานเหตุการณในภาวะปกติ (ภาวะฉุกเฉิน) ทุกเดือน และใน
กรณีภัยพิบัติอื่นๆ จะมีการรายงานขอมูลในชวงที่มีเหตุการณที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ หรือเหตุการณ
ฉุกเฉิน
3) การกําหนดกิจกรรมและนวัตกรรมการดําเนินงาน (I : Intervention and Innovation)
ไดทําการซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและการสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด โดยเปนการฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop Exercise : TTX) ผู
บัญชาการเหตุการณและหัวหนากลองภารกิจทุกกลองภารกิจ เขารับการอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการ
เหตุการณ (ICS 100) หรือหลักสูตร Disaster Management อื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเทา
FEMA/CDC/WHO โดย เรียนรูดวยตนเองทางระบบ E-learning มีการจัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดใน
สวนภารกิจปฏิบัติการ ไดแก MERT, miniMERT, EMS, MCATT, SEhRT และ CDCU/SRRT เพื่อ
ปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีการพัฒนาศักยภาพทีม SAT จังหวัด/อําเภอ
เพื่อเฝาระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณการเกิดโรคและภัยสุขภาพ มีการวิเคราะหระดับความเสี่ยง
สําคัญของโรคและภัยสุขภาพ และจัดซอมแผนระดับจังหวัด มีการจัดประชุมศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดาน
การแพทยและการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประชุมทางไกล
ผานระบบ Video conference สัปดาหละ 1 – 3 ครั้ง และการสรุปผลการดําเนินงาน และถอดบทเรียน
4) การบูรณาการ (I : Integration) บูรณาการรวมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เชน (1)
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด (2) คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) (3) คณะกรรมการ
พัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินฯ (4) คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
(ศปถจ.) และ (5) คณะกรรมการกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
5) การติดตามประเมินผล (M: Monitoring and Evaluation) ติดตามความกาวหนาของ
การดําเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.) และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
(กวป.) ทุกเดือน และประสานการดําเนินงานของผูปฏิบัติงานใน Line Group ชื่อ EOC สสจ.มค
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2. ผลการดําเนินงาน ป 2560-2563 ของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข
(Emergency Operation Center : EOC)
ป 2560 จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและการ
สาธารณสุข โดยเปนการฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop Exercise: TTX) กรณี การระบาดของโรคไขหวัด
นก ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ หองประชุมสันตรัตน โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
ป 2561 จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการตอบโตสาธารณภัย กรณี สารเคมี
รั่วไหล (แอมโมเนีย) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่โรงงานผลิตน้ําแข็ง 09 น้ําแข็งหลอด ตําบลทาสอง
คอน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ป 2562 จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการฝกซอมแผนดานการปองกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่
อาคารเสี่ยงสูง ของโรงพยาบาลมหาสารคามรวมกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
มหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ภายใตชื่อ “การฝกการตอบโตสา
ธารณภัย กรณีอัคคีภัยในอาคารสูง จังหวัดมหาสารคาม (Mahasarakham Disaster Management
Exercise 2019: MKM-DMEx-19)”
ป 2563 จังหวัดมหาสารคาม ไดมีการฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและการ
สาธารณสุข โดยเปนการฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop Exercise: TTX) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
3. ผลการดําเนินงาน ป 2563 ของศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (Emergency
Operation Center : EOC)
ปงบประมาณ 2563 ไดกําหนดใหศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เปนตัวชี้วัดกระทรวง
สาธารณสุข และแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพของจังหวัดมหาสารคาม ป 2563–2564 ประเด็นการ
ปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ ภายใตตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จในการจัดการ ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได
ดําเนินการพัฒนาศูนย EOC โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
รายละเอียดการดําเนินงาน
1. ปรับปรุงโครงสรางระบบ
บัญชาการเหตุการณ (ICS) ของ
จังหวัด ใหเปนปจจุบัน

ผลการดําเนินงาน
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และ
คณะทํางานตามระบบบัญชาการเหตุการณภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับจังหวัด (คําสั่งที่ 22/2563 ลงวันที่ 14
กุมภาพันธ 2563)
2. มีคาํ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางการแพทย
และสาธารณสุข กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) (คําสั่งที่
49/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)
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ผลการดําเนินงาน
3. มีผังโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS) ที่ระบุบุคคล
ผูรับผิดชอบ
4. จัดทํามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน (Standard
Operation Procedures : SOP) ของแตละกลองภารกิจ
4.1 กลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ (SAT: Situation
Awareness Team)
4.2 กลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ (STAG: Strategic
and Advisory Group)
4.3 กลุม ภารกิจปฏิบัติการ (Operation) : Case
Management, MCATT, EMS
4.4 กลุมภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ (Risk
communication and Public Information)
4.5 กลุมภารกิจเจาหนาที่ความปลอดภัย (Safety Officer)
4.6 กลุมภารกิจกฎหมาย (Law)
4.7 กลุมภารกิจสํารองเวชภัณฑ และสงกําลังบํารุง
(Stockpiling and Logistics)
4.8 กลุมภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance)
4.9. กลุมภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)

2. จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident
1. มีการจัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP)
Action Plan : IAP) กรณี โรคติดเชื้อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสํานักงาน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยแตละกลองภารกิจมีการ
กําหนดรายละเอียดในการจัดทําแผนเผชิญเหตุ ดังนี้
1) กิจกรรมที่ไดรับสั่งการ/มอบหมาย
2) ทรัพยากรที่ไดรับมอบหมาย และการมอบหมายงาน
(กิจกรรมที่ไดรับสั่งการ/มอบหมาย, ชื่อผูรับผิดชอบ/หัวหนาทีม,
จํานวนผูปฏิบัติงาน, ทรัพยากรที่ไดรับในการปฏิบัติงาน, เปาหมาย
การดําเนินงาน)
3) คําแนะนําพิเศษ
4) การติดตอสื่อสาร
5) มาตรการแกไขปญหา
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3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ
ที่เปนระดับหัวหนากลองภารกิจหลัก
ครบทุกคน และผานเกณฑการ
ประเมินความรูที่ระดับคะแนน (Post
test) รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน
1. รายชื่อบุคลากรตามโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณที่เปน
ระดับหัวหนากลองภารกิจหลัก ที่ผา นการอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชาการเหตุการณ (ICS 100) หรือหลักสูตร Disaster
Management อื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเทา FEMA/CDC/WHO
โดย เรียนรูดวยตนเองทางระบบ E-learning และสอบผานตาม
เกณฑที่กําหนด ดังนี้
1) นายหัสชา เนือยทอง ตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดาน
เวชกรรมปองกัน) หัวหนากลองภารกิจตระหนักรูสถานการณ
(SAT: Situation Awareness Team) และกลองภารกิจ
ปฏิบัติการ (Operation)
2) นายพรสิทธิ์ ทวยนันท ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ดานสงเสริมพัฒนา) หัวหนากลองภารกิจยุทธศาสตร
และวิชาการ (STAG: Strategic and Advisory Group)
3) นางรุงทิพย มั่นคง ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
เชี่ยวชาญ (ดานบริการทางวิชาการ) หัวหนากลองภารกิจเจาหนาที่
ความปลอดภัย (Safety Officer) และกลองภารกิจกฎหมาย (Law
support and Enforcement)
4) นายวิเชียร ฉกาจนโรดม ตําแหนง ผูอํานวยการ รพ.บรบือ
(นายแพทยเชี่ยวชาญ)ปฏิบัติหนาที่รอง นพ.สสจ. หัวหนากลอง
ภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance and Administration)
5) นายวัฒนะ ศรีวัฒนา ตําแหนง ทันตแพทยเชี่ยวชาญ (ดาน
ทันตสาธารณสุข) หัวหนากลองภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและ
ประชาสัมพันธ (Risk communication and Public
Information)
6) นายบุญถม ปาปะแพ ตําแหนง เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ดาน
เภสัชสาธารณสุข) หัวหนากลองภารกิจสํารองเวชภัณฑ และสง
กําลังบํารุง (Stockpiling and Logistics)
7) นายสงัด เชื้อลิ้นฟา ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตรสาธารณสุข หัวหนากลองภารกิจเทคโนโลยีสื่อสาร
(Communication Unit) และกลองภารกิจประสานงานและ
เลขานุการ (Liaison) กรณีภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
8) นางสุธิดา คณะมะ ตําแหนง หัวหนากลุมงานทรัพยากร
บุคคล หัวหนากลองภารกิจทรัพยากรบุคคล/กําลังคน (HR :
Human Resource )
9) นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน ตําแหนง หัวหนากลุมงาน
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ผลการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ หัวหนากลองภารกิจ
ประสานงานและเลขานุการ (Liaison) กรณีงานราชพิธี
10) นายกฤษฏ โพธิ์ศรี ตําแหนง หัวหนากลุมงานควบคุม
โรคติดตอ หัวหนากลองภารกิจประสานงานและเลขานุการ
(Liaison) กรณีภัยจากการระบาดของโรคติดตอ
11) นางเอมอร สุทธิสา ตําแหนง หัวหนากลุมงานควบคุมโรค
ไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด หัวหนากลองภารกิจ
ประสานงานและเลขานุการ (Liaison) กรณีภัยจากอุบัติเหตุและ
การบาดเจ็บ
12) นายประวัติ แปลงมาลย ตําแหนง หัวหนากลุมงาน
อนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย หัวหนากลองภารกิจ
ประสานงานและเลขานุการ (Liaison) กรณีภัยจากสารเคมีและ
สิ่งแวดลอม
4. ประเมินมาตรฐานของศูนย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทําการประเมินตนเอง
ปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและ ของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข ตาม
สาธารณสุขดวยการประเมินตนเอง แบบประเมิน EOC Assessment Tool เพื่อการวางแผนการ
พัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสําหรับหนวยงานสาธารณสุข
โดยใชแบบประเมิน EOC
ระดับจังหวัด
Assessment Tool
โดยรายละเอียดการประเมิน ประกอบดวยประเด็นหลักดาน
โครงสรางพื้นฐาน 8 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 บริบท
หมวดที่ 2 ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
หมวดที่ 3 กรอบโครงสรางการทํางาน
หมวดที่ 4 ระบบขอมูล
หมวดที่ 5 Critical Information
หมวดที่ 6 Incident management and response
หมวดที่ 7 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communications)
และการเตือนภัย
หมวดที่ 8 การสื่อสารภายใน (หมายถึง การสื่อสารภายใน
ระบบ ICS)
หมวดที่ 9 Coordination and logistical support of field
operations
หมวดที่ 10 Training, Exercise and Evaluation
5. นําระบบการบัญชาการเหตุการณ 1. รายงานผลการดําเนินการตามขอสั่งการของศูนยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (Public Health
ภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและ
สาธารณสุข (ICS) มาใชในการตอบโต Emergency Operation Center : PHEOC) โดยขอสั่งการระดับ
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ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กรณี โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ในระดับจังหวัดและจัดทํารายง
การทรัพยากรในกลุมเวชภัณฑยาและ
ที่ไมใชยาระดับจังหวัดที่ใชในการ
ตอบสนองภาวะฉุกเฉินดานการแพทย
และสาธารณสุข

ผลการดําเนินงาน
จังหวัด เริ่มตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2563 เปนตนมา
2. รายงานทรัพยากรในกลุมเวชภัณฑยาและที่ไมใชยาระดับ
จังหวัดตามขอสั่งการของศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center :
PHEOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย
การรายงานการใชทรัพยากรในเวปไซต Coward ทุกสัปดาห

นอกจากนี้ไดดําเนินการเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ป 2563 สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยคณะกรรมการตามคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่
22/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) ประจําป 2563 ไดมีการประชุมเตรียมความ
พรอม ในวันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 ที่ผานมา ในประเด็นการวิเคราะหความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อหาระดับความเสี่ยงของเหตุการณภัยอันตรายทาง
สุขภาพที่อาจขยายความรุนแรงเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จนตองยกระดับการเปดศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน โดยใชระบบบัญชาการเหตุการณ (EOC & ICS) เพื่อตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การ
ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะหเหตุการณภัยอันตรายทางสุขภาพอยางเปนระบบ ถือเปนสิ่งสําคัญที่ตอง
จัดทําขึ้นกอนพัฒนาเปนมาตรการและแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพเหลานั้น โดย
นําผลการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะหเหตุการณภัยอันตรายทางสุขภาพมาใชเปนขอกําหนดเพื่อจัดทํา
“แผนปฏิบตั กิ ารสําหรับทุกภัยอันตราย : All Hazards Plan” ใหสามารถรับมือไดทุกโรคและภัยสุขภาพ
ตามหลักสากล ไดแก 1. ภัยจากโรคติดเชื้อ (Biological) 2. ภัยจากสารเคมี (Chemical Events) 3.
ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 4. ภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการกอการราย/วินาศกรรม
(Explosion & Trauma events) ซึ่งพบโรคที่เสี่ยงกอใหเกิดภาวะฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียดดังนี้
Biological : ภัยจากโรคติดเชื้อ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ไขหวัดใหญ
ไขหวัดนก
โรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง-เมอรส
โรควัณโรค
ไขเลือดออก
คอตีบ
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อหิวาตกโรค
อาหารเปนพิษ ที่เกิดจากโรตา/โนโรไวรัส
มือ เทา ปาก
โรคพิษสุนัขบา
โรคเลปโตสไปโรซิส
Chemical Events : ภัยจากสารเคมี
แอมโมเนียรั่วไหล (โรงน้ําแข็ง)
ไฟไหมบอขยะ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ฝุนละอองฝอย (PM2.5)
Natural & Environmental Events : ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หมอกควัน
น้ําทวม
ภัยหนาว
ภัยแลง
วาตภัย
Explosion & Trauma events : ภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการกอการราย/
วินาศกรรม
อุบัติเหตุหมู/อุบัติเหตุบนทองถนน
อุบัติเหตุหมู/อุบัติเหตุทางน้ํา
อัคคีภัยโดยการวางเพลิง
การจลาจลจากการชุมนุม
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จากโรคและภัยสุขภาพที่
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) วิเคราะหความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบของโรคและภัย จัดลําดับความเสี่ยงตามตาราง Risk Matrix จํานวน 9 โรคและภัยสุขภาพ ไดแก
1) ฝุน (PM 2.5) 2) วัณโรคดื้อยา 3) โรคไขซิกา (Zika Fever) 4) ไขเลือดออก 5) อุบัติเหตุ 6) กรณี
สารเคมีรั่วไหล 7) อุทกภัย 8) ภัยแลงและอัคคีภัย และ 9) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สามารถจัดลําดับความเสี่ยงที่สําคัญ 5 ลําดับ ไดดังนี้
ลําดับที่ 1 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก (Very
High Risk: VH)
ลําดับที่ 2 ภัยแลงและอัคคีภัย
ความเสี่ยงอยูในระดับสูงมาก (Very High Risk: VH)
ลําดับที่ 3 ฝุน (PM 2.5)
ความเสี่ยงอยูในระดับสูง (High Risk: H)
ลําดับที่ 4 วัณโรคดื้อยา
ความเสี่ยงอยูในระดับสูง (High Risk: H)
ลําดับที่ 5 ไขเลือดออก
ความเสี่ยงอยูในระดับสูง (High Risk: H)
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จากการประเมินความเสี่ยง โรคและภัยสุขภาพ 5 ลําดับขางตน เปนความเสี่ยงที่จะตองมีมาตรการ
หรือวิธีการในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับมติการฝกซอมแผน
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดลงมติรวมกันในการประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ในการฝกซอมแผนตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทยและการสาธารณสุข ระดับจังหวัด โดยเปนการฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop
Exercise : TTX) เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรในระบบบัญชาการเหตุการณ/บุคลากรผูปฏิบัติการ และเปนการ
เตรียมความพรอมรับมือภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีการกําหนดสถานการณสมมติ 4 สถานการณ มี
ผูเขารวมประชุมระดับจังหวัด จํานวน 54 ราย ระดับอําเภอ จํานวน 51 ราย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับโรคและ
ภัยสุขภาพ ดังนี้
1) จัดทําคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 22/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ
2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation
Center : EOC) ประจําป 2563
2) จัดคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 49/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุข กรณี การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
3) จัดประชุมศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประชุมทางไกลผานระบบ Video conference จากทุก
หนวยงานทางดานสาธารณสุขในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อระดมสมองเตรียมความพรอมเมื่อสถานการณ
แพรระบาดของ Covid-19 ระยะที่ 3 ทุกวันจันทร พุธ ศุกร เวลา 13.00 น. เปนตนไป (เดือนมีนาคม –
เมษายน 2563) และทุกวันพุธ สัปดาหละ 1 ครั้ง เวลา 13.00 น. เปนตนไป (เดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม 2563) ณ หองประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปจจุบันมีการ
ประชุมศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และการประชุมทางไกลผานระบบ Video conference จํานวน 24 ครั้ง (ปจจุบันครั้งที่ 24/2563
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)
4) จัดการประชุมซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและการสาธารณสุข กรณี โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด โดยเปนการฝกซอมแผนบนโตะ (Tabletop Exercise
: TTX) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีทานนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปนประธานใน
การบัญชาการเหตุการณ (IC) โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดกําหนดสถานการณสมมติ 4
สถานการณ ดังนี้ สถานการณที่ 1 พบผูปวยสงสัย PUI และขาวลือ สถานการณที่ 2 การตรวจพบผูปวย
ยืนยันในจังหวัด 1 ราย สถานการณที่ 3 การตรวจพบผูปวยยืนยันในจังหวัด 1 รายและมีขาวแพรกระจาย
ทางโซเซียล สถานการณที่ 4 เกิดการระบาดในกลุมบุคลากรทางการแพทย และพบผูป วยในชุมชนทุก
อําเภอ โดยใหทุกกลุมภารกิจจัดทําและรายงานแผนเผชิญเหตุ (Incident action plan : IAP) ตอบโตภาวะ
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ฉุกเฉินสถานการณทั้ง 4 สถานการณ ตอผูบัญชาการเหตุการณ (IC: Incident commander) จากผลการ
ฝกซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
2019(COVID-19) คือ ทุกหนวยบริการเขาใจและสามารถการตอบโตสถานการณไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งจะไดมีการถอดบทเรียนและสรุปจัดทําเปนแผนเผชิญเหตุ (Incident action plan) เพื่อเปนแนว
ทางการปฏิบัติการในการดําเนินการของระดับอําเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ตอไป
4. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดมหาสารคาม รวมกับ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ไดดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมรับมือกับโรคและภัยสุขภาพ ดังนี้
1) จัดทําคําสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3190/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การ
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากอากาศหนาวจังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ.
2562 – 2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหาภัยแลง ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 และแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2559) มีการประชุม จํานวน 2
ครั้ง
2) จัดทําคําสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3444/2562 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรื่อง จัดตัง้
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลงจังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ. 2562 – 2563 ลงวันที่ 12 ธันวาคม
2562 เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจากอากาศหนาวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีผูวาราชการจังหวัด
มหาสารคาม/ผูอํานวยการจังหวัด เปนผูบัญชาการเหตุการณ และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปน
คณะกรรมการอํานวยการ มีการประชุม จํานวน 1 ครั้ง
3) จัดทําคําสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1571/2563 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณอุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม ป พ.ศ.2563 โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ไดเขารวมประชุมติดตามสถานการณและเตรียมรับมือผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ดังนี้
3.1 พายุฤดูรอน วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2563 มีสวนราชการในสังกัดไดรับความ
เสียหาย จํานวน 6 แหง ไดแก (1) โรงพยาบาลมหาสารคาม (2) โรงพยาบาลสุทธาเวช (3) รพ.สต.บาน
หัวขัว ต.ทาขอนยาง อ.กันทรวิชัย (4) รพ.สต.บานหนองอุม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย (5) รพ.สต.หนองผือ
อ.โกสุมพิสัย (6) รพ.สต.ขิงแคง อ.โกสุมพิสัย
3.2 พายุซินลากู (Sinlaku) ในวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2563 ไมมีสวนราชการในสังกัด
ไดรับความเสียหาย
3.3 พายุโนอึล (NOUL) ในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 รวมกับ กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ (บกปภ.ช.) ผานระบบ VDO Conference มีสวนราชการในสังกัดไดรับความเสียหาย จํานวน 2
แหง ไดแก (1) รพ.สต.ดอนหวาน ต.ดอนหวาน อ.เมือง (2) รพ.สต.บานดอนจําปา ต.โพนงาม อ.โกสุมพิสัย
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3. การพัฒนางาน ป 2564
โอกาสในการพัฒนา
๑. ผูบัญชาการเหตุการณระดับอําเภอ (รพ./
สสอ.) และหัวหนากลองภารกิจหลัก อบรม
หลักสูตร ระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS
100) หรือหลักสูตร Disaster
Management อื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเทา
FEMA/CDC/WHO

การพัฒนางานในป 2564
จัดอบรมหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ (ICS 100) หรือ
หลักสูตร Disaster Management อื่นๆ ที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา FEMA/CDC/WHO เพิ่มเติม

๒. ผูปฏิบัติยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการจัดทําแผนเผชิญเหตุ (IAP)

จัดอบรมหลักสูตรการจัดทําแผนเผชิญเหตุ (IAP) ในระดับ
จังหวัด/ระดับอําเภอ

๓. ผูปฏิบัติยังมีความความเขาใจคลาดเคลื่อน จัดอบรมหลักสูตรการวิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของโรค
เกี่ยวกับการวิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญ และภัยสุขภาพระดับพื้นที่ สําหรับผูปฏิบัติระดับอําเภอ
ของโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่
๔. ผูปฏิบัติยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับการจัดซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน
สําหรับโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

จัดประชุมผูปฏิบัติเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตอบโต
ภาวะฉุกเฉินสําหรับโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
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4. ภาพกิจกรรมดําเนินการ
วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เปนประธาน
ประชุม VDO Conference การเตรียมความพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมดวยคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สาธารณสุขอําเภอทุกแหง และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง ในจังหวัดมหาสารคาม เขารวมรับฟงการประชุมและขอสั่งการ
จากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ หองประชุมทับทิม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พรอมดวย
รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตอบโตภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม เขารวมการซอมแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตสุขภาพที่ 7 โดยมีผูตรวจราชการราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 7 เปนประธาน พรอมดวยสาธารณสุขนิเทศน เขตสุขภาพที่ 7 ณ หองประชุมสาเกต ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ โรงพยาบาลรอยเอ็ด
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วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
พรอมดวย รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ บุคลากรทางการแพทย บุคลากรสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม รวมซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID-19) โดยเปนการฝกซอมแผนบนโตะ (Toptable
Exercise : TTX) ของบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข ครอบคลุมทั้ง 13 อําเภอ จํานวน 120 คน
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ณ หองประชุมบุษราคัม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ซึ่งมีบุคลากรเขารวมฝกซอมแผนครอบคลุมทั้ง 13 อําเภอ จํานวน 105 คน โดยมีทาน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเปนประธานในการบัญชาการเหตุการณ (IC)
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ตั้งแตเดือน มีนาคม 2563 – กรกฎาคม 2563 นายภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และนายหัสชา เนือยทอง นายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) เปนประธาน
ประชุม VDO Conference ศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข (EOC) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมดวย
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)
จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผูอํานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ผูอํานวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช
ผูอํานวยการโรงพยาบาล สารคามอินเตอรเนชั่นเนล ผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง สาธารณสุข
อําเภอทุกแหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง ในจังหวัดมหาสารคาม เขารวมรับฟงการ
ประชุมสถานการณโรค พรอมทั้งนําขอสั่งการในการประชุมไปปฏิบัติ
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วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยนายภาคี ทรัพพิพัฒน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พรอมดวย
คณะผูบริหาร รวมตอนรับ แพทยหญิงวิพรรณ สังคหะพงศ ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต
สุขภาพที่ 7 พรอมดวยนายชาลี เอี่ยมมา ผูชวยผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ตรวจ
เยี่ยมการเตรียมความพรอมปองกันโรคระบาด โรคอุบัติใหม ของจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงพยาบาล
มหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือและโรงพยาบาลกุดรัง
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วันที่ 18 กันยายน 2563 นายสงัด เชื้อลิ้นฟา หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ตัวแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เขารวมประชุมเพื่อติดตามประเมินสถานการณและ
เตรียมพรอมรับมือผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนอึล (NOUL) โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผูวาราชการ
จังหวัดมหาสารคาม เปนประธานในการประชุม วันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ หองประชุมสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงานจิตอาสา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
1. หลักการและเหตุผล
ดวยพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยและคํานึงถึงความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนเปนสําคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแนวแนที่จะทําใหประเทศชาติมั่นคงและประชาชน มีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ดวยมีพระราชประสงคที่จะสืบสาน รักษา และตอยอดโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและแนวพระราชดําริตางๆ ในการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให
เจริญกาวหนา ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหจัดโครงการหนวยพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา "เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย" ใหประชาชนไดสมัครเปนประชาชนจิตอาสา ในการนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานชื่อของจิตอาสาใหม วา "จิตอาสาพระราชทาน"
2. ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563
ปงบประมาณ 2563 กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน
จิตอาสา เพื่อสนองพระราชปณิธาน โครงการหนวยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา "เราทําความดี เพื่อ
ชาติ ศาสน กษัตริย" สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจึงไดจัดทําคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ที่ 34/ 2563 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจิตอาสาระราชทานและหนวยแพทย
พระราชทานเคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่
10 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อกําหนดนโยบาย กรอบแนวทางและทิศทางการดําเนินการงานจิตอาสา
พระราชทาน และหนวยแพทยพระราชทานเคลื่อนที่ ในกรณีองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานการใหบริการแก
ประชาชน อีกทั้งบูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทาน
จังหวัดมหาสารคาม ใหเปนไปตามเปาหมาย
2.1 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในป พ.ศ. 2563 จํานวน 2 กิจกรรม ตามทีศ่ ูนยอํานวยการ
จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม ไดกําหนด ไดแก
1) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖3 ณ โรงพยาบาล
มหาสารคาม มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 100 คน
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2) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคลายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลา
ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) ในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๖3 ณ
โรงพยาบาลมหาสารคาม มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 150 คน
2.2 การสํารวจขอมูลบุคลากรที่เปนจิตอาสาพระราชทาน พบวา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม มีจิตอาสาพระราชทาน 904 จํานวน 1 คน ไดแก นายภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และมีจํานวนจิตอาสาพระราชทาน จํานวน 1,197 คน
2.3 การเขารวมกิจกรรมจิตอาสา จํานวน 23 ครั้ง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเขารวมกิจกรรมจิตอาสา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ที่

วันที่

1

๕ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน
ธ.ค. คลายวันพระบรมราชสมภพของ
62 พระบาทสมเด็จ พระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร

2

๑๓
ธ.ค.
62
๘
ม.ค.
63

3

4

กิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความ ดี
ดวยหัวใจ" จังหวัดมหาสารคาม
ประจําเดือน ธันวาคม 2562
กิจกรรม Big Cleaning day ตาม
โครงการราชทัณฑปนสุข ตาม
พระราชดําริ รัชการที่ 10 ใน
เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม
๑๘ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน
ม.ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วัน
63 กองทัพไทย)

5

๑๒
ก.พ.
63

6

๒๔
ก.พ.

สถานที่

รายละเอียด
กิจกรรม
หนองน้ําสาธารณะแมวเซา พัฒนาภูมิทัศน
บานโนนมวง หมูที่ ๑๕
ทําความสะอาด
ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง ลําน้ํา คูคลอง
และพัฒนา
ชุมชนที่อาศัย
ริมแมน้ํา คู
คลอง
คลองสาธารณะ หมูที่ ๒
กําจัดวัชพืช
ตําบลปะหลาน
บริเวณคลอง
อําเภอพยัคฆภูมิพิสยั
สาธารณะ
เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม ทําความสะอาด

บริเวณถนนโครงการจัดรูป
ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชน
ศรีมหาสารคาม ตําบลตลาด
อําเภอเมือง
กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีเพื่อ หนองศาลา หมูที่ ๑
ชาติ ศาสน กษัตริย" จังหวัด
ตําบลเสือโกก
มหาสารคาม ประจําเดือนกุมภาพันธ อําเภอวาปปทุม
๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ วัดมหาชัยพระอารามหลวง
ระลึกพระบาทสมเด็จ
ตําบลตลาด อําเภอเมือง

การมอบหมาย
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

พัฒนาเกี่ยวกับ
ถนน

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

ทําความสะอาด
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน และปลูก
ตันไม
ทําความสะอาด
ปรับปรุงภูมิ

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
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สถานที่

63 พระพุทธเลิศหลานภาลัย
7

8

9

๖
มี.ค.
63
๖
มี.ค.
63

๑๐
มี.ค.
63

10 ๑๘
มี.ค.
63

11 ๒๐
มี.ค.
63
12

๒
เม.ย.
63

13 ๑๗
มิ.ย.
63

กิจกรรม “จิตอาสาเนื่องใน
วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม
ครบรอบ 129 ป ป 2563”
จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการหนวยแพทยพระราชทาน
เคลื่อนที่ในกรณีองคมนตรีลงพื้นที่
ติดตามงานการใหบริการแก
ประชาชนของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ป 2563
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจิตอาสาพระราชทาน
และหนวยแพทยพระราชทาน
เคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ประจําป
งบประมาณ ๒๕63
กิจกรรมจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่
และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ 4
กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีเพื่อ
ชาติ ศาสน กษัตริย" จังหวัด
มหาสารคาม ประจําเดือนมีนาคม
๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดีเพื่อ
ชาติ ศาสน กษัตริย" จังหวัด
มหาสารคาม ประจําเดือนมิถุนายน
๒๕๖๓

กูมหาธาตุ (ปรางคกูบาน
เขวา) ตําบลเขวา อําเภอ
เมือง
ทุกหนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม

รายละเอียด
กิจกรรม
ทัศน

การมอบหมาย
สาธารณสุข

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน
และปลูกตนไม
จัดสงแนวทางฯ
ไปยังทุก
หนวยงาน ใน
สังกัด
(13 มีนาคม
2563)
สงคําสั่งฯ ไปยัง
ทุกหนวยงานใน
สังกัด
(10 มีนาคม
2563)

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

โรงเรียนวาปปทุม หมูที่ 25 จัดหนวยแพทย
ตําบลหนองแสง
เคลือ่ นที่
อําเภอวาปปทุม
และรับบริจาค
โลหิตเฉลิมพระ
เกียรติ
บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ ตําบลดง
ทําความสะอาด
ยาง อําเภอนาดูน
และปรับปรุง
ภูมิทัศน

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

ทุกหนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

บานพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดมหาสารคาม ตําบล
แวงนาง อําเภอเมือง

ทําความสะอาด กลุมงานพัฒนา
ปรับปรุงภูมิ
ยุทธศาสตร
ทัศน
สาธารณสุข

บริเวณรอบเกาะกลางน้ํา
หนองบัว หนาที่วาการ
อําเภอกันทรวิชัย ตําบล
โคกพระ อําเภอกันทรวิชัย

ทําความสะอาด กลุมงานพัฒนา
กําจัดวัชพืช
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข
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14

๙ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทําความ
มิ.ย. สะอาดโรงพยาบาล เนื่องในวันคลาย
63 วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
15 ๒๖ กิจกรรมรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา
มิ.ย. ปลูกปา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
63 โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทดิ า พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี
16 ๑๑ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวัน
ก.ค. สมเด็จพระนารายณมหาราช
63

17 ๒๔ โครงการพลิกฟนผืนปา สืบสาน
ก.ค. รักษา ตอยอด สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
63

สถานที่
โรงพยาบาลมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

รายละเอียด การมอบหมาย
กิจกรรม
ทําความสะอาด กลุมงานพัฒนา
โรงพยาบาล
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

บริเวณลําหวยขอนสัก บาน ปลูกปาเฉลิม
ดอนกลาง หมู ๑ ตําบลดอน พระเกียรติ
กลาง อําเภอโกสุมพิสยั

บริเวณหนาตลาดสด
เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ตําบลตลาด อําเภอเมือง
มหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
ปาโคกหนองโน บานหนอง
โน หมูที่ 1 ตําบลหนองโน
อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

18 ๒๘ เขารวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่อง วัดขุนพรหมดําริ (อุปราช)
ก.ค. ในวันคลายวันพระราชสมภพ
ตําบลทาสองคอน อําเภอ
63 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม
19 ๑๒ กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา” ปลูกปา บริเวณทีส่ าธารณประโยชน
ส.ค. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา บานโคกหินลาด หมูที่ 2
63 สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ตําบลแวงนาง อําเภอเมือง
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
20 ๑๙ กิจกรรมตามโครงการ
เรือนจําจังหวัดมหาสารคาม
ส.ค. “จิตอาสาราชทัณฑ
อําเภอเมือง
63

สสอ.โกสุมพิสัย

ทําความสะอาด กลุมงานพัฒนา
บริเวณตลาดสด ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

ปลูกปา

- นวก.สาธารณสุข
เชี่ยวชาญ
(ดานบริการทาง
วิชาการ)
- กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

ทําความสะอาด
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน ปลูกตนไม
และปลอยปลา
ปลูกปา

- นพ.สสจ.
- กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

รวมพิธีเปด
อบรม

กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

- นายแพทย
เชี่ยวชาญ
ดานเวชกรรม
ปองกัน
- กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข
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21 ๒๔ การตรวจเยี่ยมโครงการ
ก.ย. "ฟารมตัวอยางตานภัยโควิด-1๙"
63 โดย ศอญ.จอส.พระราชทาน

22 ๒๔
ก.ย.
63
23 ๒๔
ก.ย.
63

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
พระราชทานจังหวัดมหาสารคาม
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันเสด็จสวรรคตของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

สถานที่

รายละเอียด การมอบหมาย
กิจกรรม
โครงการฟารมตัวอยางตาม อนุเคราะห
- รพ.บรบือ
แนวพระราชดําริฯ บานกําพี้ เจาหนาที่พรอม - สสอ.บรบือ
ตําบลกําพี้ อําเภอบรบือ
อุปกรณในการ
คัดกรองคณะ
ผูตรวจเยี่ยม
วัดปาโคกหนองคู ตําบลเข ปลูกปา
- สสอ.นาเชือก
วาไร อําเภอนาเชือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม
อําเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม

ทําความสะอาด - กลุมงานพัฒนา
โรงพยาบาล
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

3. แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564
3.1 จัดตั้งกลุม Line ผูรับผิดชอบงานจิตอาสาทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตอประสานงาน
3.2 สํารวจรายชื่อผูที่มีความประสงคจะสมัครจิตอาสาพระราชทาน แลวทั้งใหคําแนะนํา และ
อํานวยความสะดวกในการสมัคร
3.3 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัด
มหาสารคาม ใหเปนไปตามเปาหมาย
การวิเคราะหการดําเนินงานจิตอาสา ดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
ผลการวิเคราะห ป 2563
S : Structure
1. มีคณะกรรมการดําเนินงานจิตอาสาพระ
ราชทานและหนวยแพทยพระราชทาน
เคลื่อนที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63
2. จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
หนว ยแพทยพระราชทานเคลื่อ นที่ ในกรณี
องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานการใหบริการ
แก ป ระชาชน ของสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2563

การพัฒนางาน ป 2564
1. มีคณะกรรมการดําเนินงานจิตอา
สาระราชทาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 ระดับจังหวัด ระดับ
อําเภอ และตําบล เพื่อใหมีตัวแทนใน
การขับเคลื่อนงานเปนไปไดสะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พัฒนาศักยภาพผูรับงานจิตอาสา
ใหมีความรู ความเขาใจในหนาที่ที่
รับผิดชอบ
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กรอบวิเคราะห
ผลการวิเคราะห ป 2563
I : Information
1. มีฐานขอมูลจํานวนจิตอาสาในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
และผูรับผิดชอบงานในแตละหนวยงาน
2. มีการบันทึกการเขารวมกิจกรรมจิตอาสา
ภายในจังหวัดมหาสารคาม
I : Intervention
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในป พ.ศ.
and Innovation 2563 จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก
1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส
วันคลายวันเสด็จสวรรคตของระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระ
อัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน
๒๕๖3 ณ รพ.มหาสารคาม
2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาส
วันคลายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) ในวันที่
24 ก.ย. 63 ณ รพ.มหาสารคาม
I : Integration
บูรณาการกับการดําเนินงานจิตอาสากับทุก
ภาคสวนทั้งระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล
รวมถึงหนวยงานเอกชน
M : Monitoring and สรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจัดทํา
Evaluation
ขาวสารเผยแพร

การพัฒนางาน ป 2564
1.จัดทําฐานขอมูลเปนระบบ
ออนไลนในเว็บไซต สสจ.มหาสารคาม
เพื่อสะดวกในการนําขอมูลไปใช

1. เขารวมกิจกรรมจิตอาสาทุกกิจกรรมที่
จังหวัดมหาสารคามจัดขึ้น
2. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในป
พ.ศ. 2563 ตามทีศ่ ูนยอํานวยการจิต
อาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม
กําหนด

1. บูรณาการการดําเนินงานกับ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
สรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
จัดทําขาวสารเผยแพร
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ภาพกิจกรรม
ภาพการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคลายวันเสด็จสวรรคตของระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖3 ณ โรงพยาบาล
มหาสารคาม
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ภาพการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคลายวันเสด็จสวรรคตของ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร) ในวันที่ 24
กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม

นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
6 ตุลาคม 2563
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2. งานนิเทศงานและประเมินผล
งานวิจัย
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ผลการดําเนินงานการนิเทศงานสาธารณสุขระดับอําเภอ
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. สถานการณ
ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดดําเนินการออกนิเทศงาน
สาธารณสุข จํานวน 2 ครั้ง/ป ครอบคลุมเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอทั้ง 13 อําเภอ และไดจัดทํา
คูมือการนิเทศงานสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อเปนแนวทางและรายละเอียดในการนิเทศ
งานสาธารณสุขใหแกอําเภอ และเปนการเตรียมความพรอมของผูนิเทศงานและผูรบั นิเทศงาน ใหการนิเทศ
งานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยนํานโยบายที่สําคัญมาจัดทําเปนคูมือนิเทศงาน
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อนิเทศงาน ติดตาม และใหขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานดาน
สาธารณสุขแกเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอทั้ง 13 อําเภอ โดยใหผูรับผิดชอบทุกกลุมงานเปนผู
ถายทอดรายละเอียดการดําเนินงานลงสูการปฏิบัติ สงเสริมใหเจาหนาที่มีความเขาใจ มีขวัญกําลังใจและ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค และชวยใหผูบริหารไดทราบถึงปญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานและสามารถใหคําแนะนําในการดําเนินงานได
2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง
ปงบประมาณ 2561
- มีการออกนิเทศงานสาธารณสุข หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที่ 11 มกราคม–5
มีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 บูรณาการกับการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของระดับอําเภอ
ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 โดยใหทุกกลุมงานที่รับผิดชอบการ
ถายทอดการดําเนินงานลงสูการปฏิบัติ ภายใต
1. งานตามโครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมวงศานุวงศ
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2561 กระทรวงสาธารณสุข
3. ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสุขภาพของอําเภอ ป 2561 ภายใต 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (Prevention
Promotion & Protection Excellence) 2) ยุทธศาสตรที่ 2 บริการเปนเลิศ (Service Excellence) 3)
ยุทธศาสตรที่ 3 บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)และ 4) ยุทธศาสตรที่ 4 บริหารเปนเลิศดวย
ธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
4. ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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ปงบประมาณ 2562
- มีการออกนิเทศงานสาธารณสุข หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที่ 14 ธันวาคม
2561–4 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2 บูรณาการกับการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของระดับ
อําเภอ ระหวางวันที่ 5–27 กันยายน พ.ศ.2562 โดยใหทุกกลุมงานที่รับผิดชอบการถายทอดการ
ดําเนินงานลงสูการปฏิบัติ ภายใต
1. งานตามโครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่อง
กับพระบรมวงศานุวงศ
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2562 กระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
3. ทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรสุขภาพของอําเภอ ป 2562 ภายใต 4
ประเด็นยุทธศาสตร และขอเสนอแนะตอ การดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปงบประมาณ 2563
- มีการออกนิเทศงานสาธารณสุข หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 2 ครั้ง/ป ครั้งที่ 1 ในระหวางวันที่ 14 มกราคม ถึง
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 และครั้งที่ 2 บูรณาการกับการออกประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของ
ระดับอําเภอ ระหวางวันที่ 7 สิงหาคม–11 กันยายน 2563 โดยใหทุกกลุมงานที่รับผิดชอบการถายทอด
การดําเนินงานลงสูการปฏิบัติ ภายใต
1. งานตามโครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมวงศานุวงศ
2. คํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ป 2563 กระทรวงสาธารณสุข
3. ตัวชี้วัดยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัด
มหาสารคามปงบประมาณ ๒๕63-2564
4. ตัวชี้วัดจากกรม/กอง และงานประจําที่สําคัญในการดําเนินงาน
5. ตัวชี้วัดที่เปนปญหาของจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
3. การพัฒนางานในป 2564
1. จัดทําสรุปการนิเทศงาน โดยการรวบรวมผลการนิเทศงานและขอเสนอแนะจากกลุมงานที่
เกี่ยวของเพื่อสรุปสงคืนใหเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอนําไปพัฒนาและปรับปรุงงาน อยางครบถวน
และทันเวลา
2. จัดประชุมถอดบทเรียนกระบวนการนิเทศงาน และรายงานผลการนิเทศงานการนิเทศงาน
และถอดบทเรียนนําเสนอตอผูบริหาร และกลุมงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปทบทวนและวางแผนการปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

I : Information

I : Intervention and
Innovation

ผลการวิเคราะห ป 2563
1. มีคณะกรรมการนิเทศงาน
สาธารณสุข ระดับอําเภอ ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ประจําป 2563
2. มีแผนการออกนิเทศงานสาธารณสุข
ระดับอําเภอ
3. มีรูปแบบการออกนิเทศงานที่ชัดเจน
และมีผูรับผิดชอบทุกกลุมงานออก
นิเทศงาน เพื่อตอบขอซักถามและขอ
สงสัยของผูปฏิบัติงานในพื้นที่
1. มีการจัดทําคูมือการนิเทศงาน
สาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
2. มีการออกนิเทศงานสาธารณสุข
หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ครบ
ทั้ง 13 อําเภอ จํานวน 1 ครัง้
3. มีผูรับผิดชอบทุกกลุมงานเปนผู
ถายทอดรายละเอียดการดําเนินงานลง
สูการปฏิบัติ
4. จัดทําสรุปขอสั่งการจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให
อําเภอ เพือ่ นําขอสั่งการไปสูการปฏิบัติ
ตอไป
4. จัดทําสรุปการนิเทศงานสาธารณสุข
จากการนิเทศงานสาธารณสุขอําเภอ
ประจําปงบประมาณ 2563
1. มีโครงการออกนิเทศงาน
สาธารณสุข และมีงบประมาณในการ
ออกนิเทศงานสาธารณสุข ระดับอําเภอ
2. จัดหาสิ่งสนับสนุนในการออกนิเทศ
งาน เชน ยานพาหนะ, แบบฟอรมใน
การสรุปการนิเทศงาน, คูมือนิเทศงาน
3. จัดการประชุมชี้แจงรูปแบบและ

การพัฒนางาน ป 2564
1. พัฒนาศักยภาพผูออกนิเทศ ใหมี
ความรู ความเขาใจในตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับผูออกไปนิเทศงานสาธารณสุข

-

1. ใหมีการคืนขอมูลการนิเทศงาน
ใหกับผูรับการนิเทศและผูนิเทศงาน
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กรอบวิเคราะห
I : Integration

M : Monitoring and
Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
แนวทางในการนิเทศงานใหกับผูที่จะ
ออกไปนิเทศงาน
1. การประเมินผล KPIs
2. การวางแผนปฏิบัติการระหวาง
CUP
3. การดําเนินงานตามวาระจังหวัด/
ประเด็น พชอ. ของแตละอําเภอ
4. การบริหารทรัพยากรการดําเนินงาน
ในกองทุน อปท./LTC ของระดับ
อําเภอ-ตําบล เปนตน
1. กําหนดใหมีการออกนิเทศงาน
สาธารณสุข หนวยงานในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม จํานวน 1 ครั้ง/ป
ตามแผนการนิเทศที่กําหนด

การพัฒนางาน ป 2564
-

1. จัดใหมีการประเมินผลการนิเทศ
งานจากผูรับการนิเทศงานอยางเปน
ระบบผานระบบ Website/eeducation เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผู
นิเทศกับผูรับนิเทศ
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ผลการดําเนินงานการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการระดับอําเภอ (KPIs)
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. สถานการณ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอําเภอ (KPIs) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ 2563 ไดดําเนินการ จํานวน ๑ ครั้ง/ป ในระหวางวันที่ 7 สิงหาคม–11 กันยายน
2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหนวยงานระดับอําเภอและนําผลจากการประเมินเปนขอมูลในการ
พัฒนางานสาธารณสุขในพื้นที่ ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกลาวจําเปนตองมีการกําหนด
ตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติงานโดยตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการนี้
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคามป ๒๕63 เพื่อ
๑. เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอนําผลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นําไป
พัฒนางานไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. การจัดทําแผนของเครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอ สอดคลองกับปญหา/ผลการ
ประเมินที่มีปญหา ไดถูกตองตามเปาหมายยิ่งขึ้น
๓. เครือขายบริการสุขภาพระดับอําเภอสามารถรวบรวมผลงานและเตรียมความพรอมใน
การประเมินไดอยางครบถวน ถูกตอง
4. ไมมีขอรองเรียนจากผูรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
5. คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ มีความเปนธรรม และเที่ยงตรง
2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง
ปงบประมาณ 2561
- กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของระดับอําเภอ ในปงบประมาณ 2561
ซึ่งประกอบดวย (1) การประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ จํานวน 20 ตัวชี้วัด น้ําหนัก
รวมรอยละ 96 (2) คะแนนรางวัลรอยละ 4 ซึ่งแบงเปนคะแนนรางวัลวิชาการรอยละ 2 คะแนนประกวด
Smart Kids Taksila 4.0 รอยละ 1.5 และคะแนนการประกวดอื่นๆ รอยละ 0.5 โดยทําการประเมินดวย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรวมของระดับอําเภอ (KPIs) ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม รายอําเภอ โดยพบวา อําเภอบรบือ มีผลการประเมินสูงสุด คือ 89.576 มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.40 รองลงมา คือ อําเภอกุดรัง มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.38 และ
อําเภอวาปปทุม มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.32 โดยผลการประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
รายอําเภอ โดยพบวา
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1. อําเภอเมืองมหาสารคาม
2. อําเภอแกดํา
3. อําเภอโกสุมพิสัย
4. อําเภอกันทรวิชัย
5. อําเภอเชียงยืน
6. อําเภอบรบือ
7. อําเภอนาเชือก
8. อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
9. อําเภอวาปปทุม
10. อําเภอนาดูน
11. อําเภอยางสีสุราช
12. อําเภอกุดรัง
13. อําเภอชื่นชม

มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.07
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.41
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.03
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.34
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.31
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.55
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.23
มีผลการประเมินเฉลีย่ เทากับ 4.34
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.48
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.20
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.25
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.54
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.07

ตัวชี้วัดการปฏิบตั ิราชการที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ (คะแนนประเมินผลไดนอยกวา 3
คะแนน) จํานวน 8 ตัวชี้วัด
1) ตัวชี้วัดที่ 8.3 รอยละมูลคาของการใชยาสมุนไพรที่เพิ่มขึ้นในสถานบริการสาธารณสุข มี
ผลการประเมินเฉลี่ย 2.87
2) ตัวชี้วัดที่ 9.1 ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การสงตอ (ECS) (รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤตมาโดยระบบ EMS มากกวารอยละ 60) มีผลการประเมินเฉลี่ย
2.71
3) ตัวชี้วัดที่ 14.5 รอยละหญิงวัยเจริญพันธุ อายุ 20-34 ป ที่แตงงานและพรอมจะมีบุตร
ไดรับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (ไอโอดีน) และโฟลิกทุกวันๆละ 1 เม็ด กอนการตั้งครรภ 12 สัปดาห (จากการ
สุม) มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.02
4) ตัวชี้วัดที่ 14.13 รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.03
5) ตัวชี้วัดที่ 15 ความสําเร็จของการควบคุมปองกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
(รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ระดับคาน้ําตาลอยูในเกณฑที่ควบคุมได) มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.25
6) ตัวชี้วัดที่ 16.2 รอยละคะแนนความสําเร็จของอําเภอจัดการสุขภาพในการดําเนินงาน
ดานการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อคนหาคัดกรองผูปวยโดยวิธีการตรวจอัลตราซาวดและดูแลรักษาผูปวย
มะเร็งทอน้ําดี มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.37
7) ตัวชี้วัดที่ 17 ระดับความสําเร็จของการลดอัตราตายผูปวยติดเชือ้ ในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired (อัตราการเจาะ Hemoculture กอนให Antibiotic) มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.77
8) ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4ml/min/1.72 m2/yr
มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.97
ปงบประมาณ 2562
- กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมของระดับอําเภอ ในปงบประมาณ 2562
ซึ่งประกอบดวย (1) การประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ จํานวน 19 ตัวชี้วัด น้ําหนัก
รวมรอยละ 96 (2) คะแนนรางวัลรอยละ 4 ซึ่งแบงเปนคะแนนรางวัลวิชาการรอยละ 2 คะแนนประกวด
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Smart Kids Taksila 4.0 รอยละ 1 และคะแนนการประกวดอื่นๆ รอยละ 1 โดยทําการประเมินดวย
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ 2562 ระหวางวันที่ 5–27 กันยายน พ.ศ.2562
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรวมของระดับอําเภอ (KPIs) ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม รายอําเภอ โดยพบวา อําเภอเชียงยืน มีผลการประเมินสูงสุด คือ 92.498 มีผลการ
ประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.58 รองลงมา คือ อําเภอนาเชือก มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.53 และ
อําเภอวาปปทุม มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.53 โดยผลการประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
รายอําเภอ โดยพบวา
1. อําเภอเมืองมหาสารคาม
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.18
2. อําเภอแกดํา
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.39
3. อําเภอโกสุมพิสัย
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.23
4. อําเภอกันทรวิชัย
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.30
5. อําเภอเชียงยืน
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.58
6. อําเภอบรบือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.49
7. อําเภอนาเชือก
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.53
8. อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.36
9. อําเภอวาปปทุม
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.53
10. อําเภอนาดูน
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.21
11. อําเภอยางสีสุราช
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.47
12. อําเภอกุดรัง
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.37
13. อําเภอชื่นชม
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.42
ตัวชี้วัดการปฏิบตั ิราชการที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ (คะแนนประเมินผลไดนอยกวา 3
คะแนน) จํานวน 3 ตัวชี้วัด
1) ตัวชี้วัดที่ 15.1.1 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ
2.05 มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.98
2) ตัวชี้วัดที่ 15.4.1 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานควบคุมได มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.66
3) ตัวชี้วัดที่ 18.5 รอยละของประชาชนที่เลิกสูบบุหรี่ โดย อสม. ชักชวน มีผลการประเมิน
เฉลี่ย 1.14
ปงบประมาณ 2563
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการรวมของระดับอําเภอ (KPIs) ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม รายอําเภอ โดยพบวา อําเภอยางสีสุราช มีผลการประเมินสูงสุด คือ มีผลการประเมิน
เฉลี่ยรวมเทากับ 4.59 รองลงมา คือ อําเภอนาเชือก มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.49 และอําเภอ
ชื่นชม มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.44 และ 3 อับดับทายของอําเภอที่มีคะแนนผลการประเมิน
ต่ําสุด คือ อําเภอโกสุมพิสัย มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 3.98, อําเภอกุดรัง มีผลการประเมินเฉลี่ย
รวมเทากับ 4.04 และอําเภอนาดูน มีผลการประเมินเฉลี่ยรวมเทากับ 4.11 โดยผลการประเมินผลตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการ รายอําเภอ โดยพบวา
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1. อําเภอเมืองมหาสารคาม
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.13
2. อําเภอแกดํา
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.26
3. อําเภอโกสุมพิสัย
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 3.98
4. อําเภอกันทรวิชัย
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.31
5. อําเภอเชียงยืน
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.44
6. อําเภอบรบือ
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.39
7. อําเภอนาเชือก
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.49
8. อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.17
9. อําเภอวาปปทุม
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.41
10. อําเภอนาดูน
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.11
11. อําเภอยางสีสุราช
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.59
12. อําเภอกุดรัง
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.04
13. อําเภอชื่นชม
มีผลการประเมินเฉลี่ยเทากับ 4.44
ตัวชี้วัดการปฏิบตั ิราชการที่มีผลการประเมินต่ํากวาเกณฑ (คะแนนประเมินผลไดนอยกวา 3
คะแนน) จํานวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ตัวชี้วัดที่ 6.2.5 การติดตามเยี่ยมบานและดูแลตอเนื่อง (COC) การเยี่ยมบานใน
กลุมเปาหมายที่สําคัญ ตามเกณฑ QOF มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.35
2) ตัวชี้วัดที่ 10.2 อัตราการเสียชีวิต (Dead rate) มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.28
3) ตัวชี้วัดที่ 13 ความสําเร็จของการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI และใหการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กําหนด มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.56
4) ตัวชี้วัดที่ 13.1 Door to Needle (ระยะเวลาที่ไดรับยานอยกวา 30 นาที) (มากกวารอย
ละ 50) มีผลการประเมินเฉลี่ย 0.87
5) ตัวชี้วัดที่ 21.2.1 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ
1.95 มีผลการประเมินเฉลี่ย 1.62
6) ตัวชี้วัดที่ 21.5 รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/
2
1.73 m /yr มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.92
7) ตัวชี้วัดที่ 24.2 รอยละคะแนนความสําเร็จของอําเภอจัดการสุขภาพในการดําเนินงาน
ดานการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อคนหาคัดกรองผูปวยโดยวิธีการตรวจอัลตราซาวดและดูแลรักษาผูปวย
มะเร็งทอน้ําดี มีผลการประเมินเฉลี่ย 2.74
ซึ่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ (KPIs) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ 2561–2563 แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม ไดดังนี้
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อําเภอ
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เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นาเชือก
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๒๕63 (ราง)
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เปา
หมาย

ผลการ
ประเมิน
รวม

รอยละ
คะแนนถวง
น้ําหนักรวม

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

3.96
4.27
3.90
4.19
4.15
4.40
4.10
4.19
4.32
4.05
4.14
4.38
3.92

81.568
87.053
79.477
85.153
84.426
89.576
84.328
85.382
88.662
82.683
85.306
88.790
79.942

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.18
4.39
4.23
4.30
4.58
4.49
4.53
4.36
4.53
4.21
4.47
4.37
4.42

84.513
88.613
85.493
86.793
92.498
90.699
91.618
88.168
91.493
84.988
90.267
88.237
89.410

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4.13
4.26
3.98
4.31
4.44
4.39
4.49
4.17
4.41
4.11
4.59
4.04
4.44

82.588
85.197
79.678
86.122
88.831
87.730
89.873
83.424
88.209
82.200
91.733
80.773
88.885

พยัคฆภูมิพิสัย

วาปปทุม
นาดูน
ยางสีสรุ าช
กุดรัง
ชื่นชม

3. การพัฒนางานในป 2564
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพผูออกประเมิน ใหมีความรู ความเขาใจในการ
คิดคาคะแนนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และสรางความเขาใจในการจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดใหเปนตัวชี้วัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงาน และสื่อถึงเปาหมายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อสรางความชัดเจนในการ
กําหนด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ อยางเปนธรรมในทุกอําเภอ
การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
1. มีคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
กอนนําตัวชี้วัดลงสูระดับอําเภอ ทําให
ตัวชี้วัดที่ถายทอดลงระดับอําเภอสามารถ
วัดไดจริง และพื้นที่สามารถทําความเขาใจ
ในตัวชี้วัดแตละตัวไดงา ยขึ้น
2. มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับอําเภอ ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป
2563

การพัฒนางาน ป 2564
1. พัฒนาศักยภาพผูออกประเมิน
ใหมีความรู ความเขาใจในตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ เพื่อสรางความนาเชื่อถือ
ใหกับผูออกไปประเมิน
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กรอบวิเคราะห
I : Information

ผลการวิเคราะห ป 2563
1. มีคูมือการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ระดับอําเภอ
2. จัดประชุมถายทอดตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการลงสูระดับ
อําเภอ
3. มีการชี้แจงระดับอําเภอในการ
จัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการประเมิน
เพื่อใหตรงตามความตองการของผูประเมิน
4. ในการออกประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการมีตัวแทนของทุกกลุมงาน ที่
สามารถประเมินตัวชีว้ ัดที่กลุมงาน
รับผิดชอบออกประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการทุกครั้ง เพื่อลดการอุทธรณจาก
อําเภอ
5. อําเภอมีการเตรียมผลการประเมิน
ตัวเองตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการใหกับ
ผูรับประเมิน เพื่อใหการประเมินเปนไปได
ความรวดเร็วและครบถวน
6. มีการจัดทําสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
7. มีการวิเคราะหขอมูลตัวชี้วัดที่ยังไมผาน
เกณฑ ขอมูลดานสาธารณสุขที่ยังเปน
ปญหา มาจัดทําตัวชี้วัดในการประเมินการ
ปฏิบัติราชการระดับอําเภอในปถัดไป
8. ใหความสําคัญในตัวชี้วัดที่เปนปญหา
สาธารณสุขของจังหวัด และนโยบายของ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
I : Intervention and 1. มีแผนการออกประเมินผลการปฏิบัติ
Innovation
ราชการระดับอําเภอ
2. มีโครงการออกประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และมีงบประมาณในการออก
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
3. มีการจัดทําตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร
ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป
2563-2564

การพัฒนางาน ป 2564
1. จัดทําสรุปผลการประเมินรวม
ของระดับ CUP 5 ปยอนหลัง เพื่อ
เปนขอมูลแสดงการพัฒนาผลการ
ประเมินของระดับ CUP
2. ชี้แจงใหผูรับผิดชอบในแตละกลุม
งานจัดสงผลงานเดน รางวัล ของ
ระดับอําเภอ ใหผูจัดทําสรุปคะแนน
ไดอยางทันเวลา เพื่อความรวดเร็วใน
การจัดทําผลสรุปการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
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กรอบวิเคราะห

ผลการวิเคราะห ป 2563
การพัฒนางาน ป 2564
4. จัดหาสิ่งสนับสนุนในการออก
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
เชน ยานพาหนะ, แบบรายงานในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ
5. จัดใหการประเมินเปนการเรียนรู
รวมกันของผูประเมิน–ผูรับประเมิน โดยใน
การประเมินจะใหเสร็จภายในวันที่รับ
ประเมินและคืนขอมูลทันทีใหผูประเมิน
และผูบริหารของ คปสอ. รับทราบ
I : Integration
1. มีการบูรณาการกับงาน Smart Kids
1. จัดใหมีการประเมินผลกระทบ
Taksila 4.0 ในการนําผลคะแนนมาใชใน ของการพัฒนาวิชาการตอผลลัพธ
การประเมินคะแนนรางวัล (รอยละ 1)
การดําเนินงานของระดับ CUP
อยางไรบาง
2. ในการออกประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับอําเภอ ควรบูรณาการ
ทุกกลุมงานในการออกประเมิน
พรอมกัน
M : Monitoring and 1. กําหนดใหมีการออกประเมินผลการ
1. ติดตามการดําเนินงานแกไข
Evaluation
ปฏิบัติราชการระดับอําเภอ 1 ครั้ง/ป
ตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑในการ
2. จัดใหมีการประเมินผูประเมินจากผูรับ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การประเมินอยางเปนระบบผานระบบ
2. SA แบบ e-SA ของ CUP
Google form เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน รอบ 6, รอบ 9 เดือน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันของผู
ประเมินกับผูรับประเมิน
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ผลการดําเนินงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. สถานการณ
ตามนัยแหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ.2548 ขอ 8 การตรวจ
ราชการ ใหดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปตามรอบปงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขจึงได
กําหนดแนวทางการตรวจราชการระดับกระทรวงใหสอดคลองกับแผนการตรวจราชการระดับประเทศ โดย
กําหนดใหภารกิจประสานการตรวจราชการเปนบทบาทภารกิจของกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจะไดรับการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 รอบ/ปงบประมาณ โดยทําหนาที่ศึกษากรอบแนว
ทางการตรวจราชการฯ และประสานงานผูที่เกี่ยวของ ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ ติดตาม รวบรวม
วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการแกผูตรวจ
ราชการ
2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง
ปงบประมาณ 2561
ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 รอบ/ปงบประมาณ
รอบที่ 1 รับการตรวจราชการฯ ในระหวางวันที่ 12-14 กุมภาพันธ ๒๕61 ตรวจเยี่ยม
พื้นที่ คปสอ.ยางสีสุราช รพ.สต.เหลาหมากคํา ศสมช.บานนาภู ม.1 อําเภอยางสีสุราช, คปสอ.บรบือ
รพ.สต.เหลาตามา ศสมช.บานหวยทราย ม.3 ตําบลโนนราษี อําเภอบรบือ และมีตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร
(คน เงิน ของ) อาหารปลอดภัยที่ รพ.นาเชือก, รพ.บรบือ, รพ.มหาสารคาม และ รพ.วาปปทุม
รอบที่ 2 รับการตรวจราชการฯ ในระหวางวันที่ 4-6 กรกฎาคม ๒๕61 ตรวจเยี่ยมพื้นที่
คปสอ.แกดํา/รพ.สต.โคกไร/ศสมช.บานโพนละอองใหญ ม.5 ตําบลโคกไร อําเภอแกดํา, คปสอ.กันทรวิชัย/
รพ.สต.หัวขัว/ศสมช.บานดอนเวียงจันทร ม.13 ตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย และตรวจเยี่ยมเชิง
บริหาร (คน เงิน ของ) อาหารปลอดภัย RDU TB ที่โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตรวจเยี่ยมสรางขวัญกําลังใจ
บุคลากร ที่โรงพยาบาลนาดูน และโรงพยาบาลกุดรัง ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร (คน เงิน ของ) อาหารปลอดภัย
RDU TB PCC ที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และเยี่ยม รพ.สต.แพง
และไดจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
นิเทศงานกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ ๒๕61 ตามระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕61 ประกอบดวย 3 คณะ ๑0 ประเด็นหลัก 35 ประเด็นตรวจ
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ราชการที่มุงเนน และ คณะที่ 4 เปนการตรวจบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี (จํานวน 2 ประเด็น)
ประกอบดวย
คณะที่ 1 การสงเสริม สุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี
ปงบประมาณ 2562
ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 รอบ/ปงบประมาณ
รอบที่ 1 รับการตรวจราชการฯ ในระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ ๒๕62 ลงตรวจ
เยี่ยมพื้นที่ คปสอ.กุดรัง/รพ.สต.หัวนา/ศสมช.บานสําโรง ม.6 ตําบลหวยเตย อําเภอกุดรัง, คปสอ.นาดูน/
รพ.สต.ดงยาง/ศสมช.บานหนองโปรง ม.2 ตําบลดงยาง อําเภอนาดูน และตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร (คน เงิน
ของ) นโยบายเรงรัด ประเด็นที่เปนปญหา/โดดเดนเปนพิเศษ ที่โรงพยาบาลชื่นชม และโรงพยาบาล
วาปปทุม
รอบที่ 2 รับการตรวจราชการฯ ในระหวางวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม ๒๕62 ลงตรวจเยี่ยม
พื้นที่ คปสอ.โกสุมพิสัย/รพ.สต.ดอนกลาง/ศสมช.บานโนนสูง ม.3 ตําบลดอนกลาง อําเภอโกสุมพิสัย,
คปสอ.เมืองมหาสารคาม/รพ.สต.เชียงเหียน/ศสมช.บานติ้ว ม.11 ตําบลเขวา อําเภอเมืองมหาสารคาม และ
ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร (คน เงิน ของ) นโยบายเรงรัด ประเด็นที่เปนปญหา/โดดเดนเปนพิเศษ ที่โรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัย และโรงพยาบาลเชียงยืน
และไดจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
นิเทศงานกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ตามระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕62 ประกอบดวย 3 คณะ ๑2 ประเด็นหลัก 35 ตัวชี้วัดและ
ประเด็นตรวจราชการที่มุงเนน และคณะที่ 4 เปนการตรวจบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี
(จํานวน 3 โครงการ) ประกอบดวย
1. คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ (3 ประเด็นหลัก
9 ตัวชี้วัดและประเด็นตรวจราชการที่มุงเนน)
2. คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (5 ประเด็นหลัก 16 ตัวชี้วัดและประเด็น
ตรวจราชการที่มุงเนน)
3. คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
(3 ประเด็นหลัก 10 ตัวชี้วัดและประเด็นตรวจราชการที่มุงเนน)
4. คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี (3 โครงการ)
ปงบประมาณ 2563
ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับการตรวจราชการ
และนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 รอบ/ปงบประมาณ
รอบที่ 1 รับการตรวจราชการฯ ในระหวางวันที่ 25 - 27 กุมภาพันธ ๒๕63 ลงตรวจ
เยี่ยม คปสอ.เชียงยืน/รพ.สต.บานแบก อําเภอเชียงยืน, คปสอ.ยางสีสุราช/รพ.สต.ดงแคน อําเภอยางสีสุราช
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รอบที่ 2 รับการตรวจราชการฯ ในระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม ๒๕63 ลงตรวจเยี่ยม
คปสอ.กันทรวิชัย, คปสอ.นาดูน, คปสอ.พยัคฆภูมิพิสัย/รพ.สต.มะโบ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย, คปสอ.เมือง
มหาสารคาม/รพ.สต.บานลาด ต.ลาดพัฒนา อําเภอเมืองมหาสารคาม
และไดจัดทําเอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและ
นิเทศงานกรณีปกติ ประจําปงบประมาณ ๒๕63 ตามระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ระดับ
กระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕63 ประกอบดวย ประเด็นการตรวจราชการที่สําคัญ 4 ประเด็น
ประกอบดวย
1) Agenda based (ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาลผูบริหารระดับสูง) จํานวน 2
ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ ๑ โครงการพระราชดําริ และประเด็นที่ 2 กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อ
เศรษฐกิจ
2) Functional based (ระบบงานของหนวยบริการ) จํานวน 2 ประเด็น ไดแก
ประเด็นที่ 1 สุขภาพกลุมวัย และประเด็นที่ 2 ลดแออัด ลดรอคอย
3) Area based (ปญหาสําคัญของพื้นที่) จํานวน 4 ประเด็น ไดแก (1) วัณโรค (2)
ระบบการบริหารการเงินการคลัง (3) OV & CCA และ (4) RNC STROKE
4) ประเด็นนโยบายเรงรัด (PA) ของผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ป 2563 จํานวน
10 ประเด็น ไดแก (1) Health Literacy (2) การยุติการใชสารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายตอสุขภาพ
(3) การใชยาอยางสมเหตุผล/จัดการเชื้อดื้อยา (RDU&AMR) (4) พชอ. (5) รพ.สต.ติดดาว (6) STEMI
(7) นวัตกรรมทางการแพทยเพื่อเศรษฐกิจ (การนวดไทย และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ)
(8) HA (9) PMQA (10) องคกรแหงความสุข
รวมทั้งการดําเนินงานประเด็นปญหาที่สําคัญของจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 3 ประเด็น
ไดแก 1) DM/HT/CKD 2) Sepsis 3) ยาเสพติด
3. การพัฒนางานในป 2564
1. สนับสนุนกระบวนการรับการตรวจราชการและนิเทศงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
1. จัดตั้งคณะรับตรวจราชการและนิเทศ
งาน และจัดตั้งคณะตรวจราชการรวมกับ
คณะผูตรวจราชการ

I : Information

1. จัดทําเอกสารประกอบการตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ โดย
รวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ทั้งหมด

การพัฒนางาน ป 2564
1. พัฒนาศักยภาพทีมรับตรวจ
ราชการ เชน พัฒนาความรูความ
เขาใจในงานที่รับผิดชอบ, พัฒนา
บุคลิกในการรับตรวจราชการ
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กรอบวิเคราะห

I : Intervention and
Innovation

I : Integration

M : Monitoring and
Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
2. คุณภาพขอมูลที่ใชในการรับตรวจ
ราชการ มีความครบถวน ถูกตอง และ
ทันเวลา
1. มีการจัดทําแผนในการรับการตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ และ
กําหนดพื้นที่รับการตรวจราชการ
2. ชี้แจงประเด็นการตรวจติดตาม
ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีปกติของผูตรวจราชการ กระทรวง
สาธารณสุข
3. จัดหาสิ่งสนับสนุนในการรับตรวจ
ราชการ เชน งบประมาณ, ยานพาหนะ
4. จัดทําสรุปผลการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ
5. นําขอสั่งการจากทีมตรวจราชการสูการ
ปฏิบัติ
1. บูรณาการเตรียมพื้นที่รับการตรวจ
ราชการ โดยใชการนิเทศงาน
2. ใชการนิเทศงานเปนการเตรียมพื้นที่รับ
การตรวจราชการ ใหเกิดประสิทธิผลที่ดี
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
1. ติดตามขอมูลตัวชี้วัดในการตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ
2. รับการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุขและนิเทศงานกรณีปกติ
จํานวน 2 ครั้ง/ป
3. ใชผลการตรวจราชการรอบ 6, 9, 12
เดือน ของเขตสุขภาพที่ 7 ติดตามการ
ดําเนินงานของกลุมงานและระดับอําเภอ

การพัฒนางาน ป 2564

1. ใชผลการตรวจราชการรอบ 6,
9, 12 เดือน ควบคุม/ติดตาม
โดย CIO สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และรายงาน
ผลในที่ประชุม กวป.
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ผลการดําเนินงานการตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวศุภนาถ รัตนดาดาษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
1. สถานการณ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีภารกิจในการประสานการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามจะไดรับการตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยทําหนาที่
ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดมหาสารคาม ศึกษากรอบแนวทางการตรวจราชการฯ และประสานงานผูที่
เกี่ยวของ ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการฯ ติดตาม รวบรวม วิเคราะหขอมูล และนําเสนอขอมูลผลการ
ดําเนินงานตามประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการแกผูตรวจราชการ
2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง
ปงบประมาณ 2561
ในปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับตรวจราชการแบบ
บูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่
13 มีนาคม 2561 จํานวน 4 ประเด็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการตรวจราชการ
และจัดทําเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2) ผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯจังหวัดมหาสารคาม
3) กลุมโครงการเมืองสมุนไพร (พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการปลูกสมุนไพรที่ได
มาตรฐาน)
4) โครงการกําจัดพยาธิใบไมตับ มะเร็งทอน้ําดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รอบที่ 2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน 2 ประเด็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการตรวจ
ราชการและจัดทําเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
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2) ผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯจังหวัดมหาสารคาม
ปงบประมาณ 2562
ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับตรวจราชการแบบ
บูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 รอบ
รอบที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 4
เมษายน 2562 จํานวน 2 ประเด็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการตรวจราชการและ
จัดทําเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2) ผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯจังหวัดมหาสารคาม
รอบที่ 2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่
24 กรกฎาคม 2562 จํานวน 2 ประเด็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการตรวจ
ราชการและจัดทําเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
2) ผลความกาวหนาในการดําเนินโครงการกําจัดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอน้ําดี ถวายเปนพระราชกุศลฯจังหวัดมหาสารคาม
ปงบประมาณ 2563
ในปงบประมาณ 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรับตรวจราชการแบบ
บูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 รอบ/ปงบประมาณ
รอบที่ 1 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
ระหวางวันที่ 4 มีนาคม 2563 จํานวน 2 ประเด็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการ
ตรวจราชการและจัดทําเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) ติดตามปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟา กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รอบที่ 2 การตรวจราชการแบบบูรณาการ/ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 5
สิงหาคม 2563 จํานวน 3 ประเด็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามไดรับการตรวจราชการและ
จัดทําเอกสารตามแบบประเด็นการตรวจติดตาม คือ
1) มาตรการปองกัน การควบคุมการแพรระบาด และการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
3) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จเจาฟา กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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3. การพัฒนางานในป 2564
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure
I : Information

I : Intervention
and Innovation

I : Integration
M : Monitoring
and Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
การพัฒนางาน ป 2564
1. มีการมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบใน 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับ
กลุมงานที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
การตรวจราชการแบบบูรณาการของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1. มีการจัดเตรียมขอมูลกับผูรับผิดชอบ 1. นําผลการตรวจราชการ/ขอเสนอแนะ
งานที่เกี่ยวของกับประเด็นการตรวจ
จากการตรวจราชการ สูการปฏิบัติอยาง
ติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ/ ทันเวลา และมีประสิทธิผลที่ดี
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2. รวบรวมขอมูลในการนําเสนอผลการ
ปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจ
ติดตามการตรวจราชการแบบบูรณาการ/
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
3. คุณภาพขอมูลที่ใชในการรับตรวจ
ราชการ มีความครบถวน ถูกตอง และ
ทันเวลา
1. บูรณาการกับงานนิเทศงานและงาน
1. บูรณาการกับการตรวจราชการกรณี
ตรวจราชการของสํานักงานสาธารณสุข ปกติ ในการจัดเตรียมขอมูล และพื้นที่รับ
จังหวัดมหาสารคาม ในการเตรียมการ
ตรวจราชการ
ดําเนินงาน
2. มีการชี้แจงประเด็นการตรวจติดตาม
การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ใหแก
ผูรับผิดชอบไดทราบ
3. จัดหาสิ่งสนับสนุนในการรับตรวจ
ราชการ เชน ยานพาหนะ
1. ประสานงานกับสํานักงานจังหวัดใน
1. ใหบูรณาการกับสํานักงานจังหวัด และ
การรับการตรวจราชการฯ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
1. รับการตรวจราชการแบบบูรณาการ
1. การนําขอสรุปจากการตรวจราชการสู
จํานวน 2 ครั้ง/ป
การพัฒนา/แกไขอยางมีประสิทธิภาพ
2. รายงานจังหวัดอยางทันเวลา/ครบถวน
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ผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล
3. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน

ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

1. สถานการณ
ระบบคุณภาพการบริหารจัดการ มีประเทศมากกวา ๗๐ ประเทศของโลกที่นํามาใชทั้งในภาครัฐ
และเอกชนเพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเนื่องและเปนการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน
ของประเทศ ประเทศไทยไดนําเอาเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนําเอาหลักเกณฑและ
แนวคิดตามรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality
Award (MBNQA) และรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศไทย Thailand Quality Award (TQA) มาปรับ
ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย
การดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
รวมทั้งการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อใหมีความเหมาะสมตามบริบทของภาคราชการไทย
จังหวัดมหาสารคาม ไดเริ่มดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามตัวชี้วัดคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของ กพร. ในป ๒๕๔๙ เปนตนมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแตป 2551 แตดวยสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ในองคกร อาทิเชน การปรับโครงสรางองคกร การปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบงาน ทําใหการดําเนินงานที่ผานมา
เนนกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจของแตละกลุมงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข ขาดการ
บูรณาการงานอยางตอเนื่อง ในป 2560 ผูบริหารไดจุดประกายความคิด มีนโยบายใหมองทบทวน
กระบวนการดําเนินงานที่ผานมา และไดสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงไดมีการตั้งทีมคณะทํางาน โดยใชชื่อวา Dream Team PMQA
มีการประชุมทุกวันอังคาร และมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมี
สํานักเลขานุการดําเนินงาน ซึ่งคณะทํางานประกอบดวยตัวแทนจากกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และไดสมัคร เขารวมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับจังหวัดของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดนํารอง ๒๗ จังหวัดทั่วประเทศ
ปงบประมาณ ๒๕63 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการองคกรโดยนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใชเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองคกร ซึ่งไดกําหนดตัวชี้วัดที่ 55 รอยละความสําเร็จของสวนราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผานเกณฑที่
กําหนด และไดกําหนดเปนตัวชี้วัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA)
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ของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดมอบนโยบายให
การดําเนินงาน PMQA เปนนโยบายที่สําคัญ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยตองดําเนินการให
สําเร็จตามเปาหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕63 เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปนทีมพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) ในระดับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง (ป 2561-2563)
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบดวย
1) ลักษณะสําคัญขององคการ 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1 การนํา
องคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร หมวด 6 การ
มุงเนนระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ โดยดําเนินการในป 2561- 2565 ดังนี้
1. จัดทําลักษณะสําคัญขององคการ จํานวน 13 ขอคําถาม และทบทวนทุกป
2. ดําเนินการภาคบังคับในป 2561 - 2563 ปละ 2 หมวด และป 2564 -2565 ปละ 6
หมวด
- ป 2561 ดําเนินการหมวด 1 การนําองคกร และหมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
- ป 2562 ดําเนินการหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร และหมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห และการจัดการความรู
- ป 2563 ดําเนินการหมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
และหมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
ป 2564 ดําเนินการ 7 หมวด ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหนวยงาน
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2561-2563 แยกรายอําเภอของ
จังหวัดมหาสารคาม
ที่

อําเภอ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
นาเชือก
นาดูน
วาปปทุม
พยัคฆภูมิพิสยั
ยางสีสรุ าช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

เปาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5

๒๕61
ผลงาน รอยละ
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
13
13

เปาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
13

๒๕62
ผลงาน รอยละ
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
13
13

เปาหมาย
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
ระดับ 5
13

๒๕63
ผลงาน รอยละ
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
ระดับ 5 100
13
100

ผลการดําเนินงาน ๓ เดือน เทียบกับเกณฑเปาหมายตาม Small success ไตรมาส ๑
ดําเนินการ ใน สสจ. ๑ แหง รอยละ ๑๐๐, สสอ. ๑๓ แหง รอยละ ๑๐๐ (เปาหมายป ๖3 สสจ. รอยละ 9๐,
สสอ. รอยละ 9๐ จํานวน 12 แหง) ซึ่งไดรายงานผานทางเวปไซต http://opdc.moph.go.th/ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการไดครบตามเกณฑ ทั้ง ๑๔ หนวยงาน รอยละ 100 เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2563
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน พบวา ทั้ง 14 หนวยงาน ไดรายงานผลการดําเนินงานไปยัง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผานระบบอิเล็กทรอนิกสเรียบรอยแลว ดําเนินการไดครบตามเกณฑ
รอยละ 100 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563
ผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน พบวา ทั้ง 14 หนวยงาน ไดรายงานความกาวหนาตาม
แผนพัฒนาองคกรและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 6 การมุงเนน
ระบบปฏิบัติการ ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผานระบบอิเล็กทรอนิกส เรียบรอยแลว
ดําเนินการไดครบตามเกณฑ รอยละ 100 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ทั้ง 14 หนวยงาน
รายงานความกาวหนาตามแผนพัฒนาองคกรและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

103
หมวด 6 การมุงเนน พบวา ดําเนินการแลว จํานวน 14 หนวยงาน รอยละ 100 โดยไดรายงานไปยังกลุม
พัฒนาระบบบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กพร.สป.) ผานระบบอิเล็กทรอนิกส เรียบรอยแลว
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563
การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มี
โครงสรางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน เพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน Dream Team
PMQA โดยมีตัวแทนจากทุกกลุมงานใน สสจ.
เพื่อเปนทีมนําในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
PMQA ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ
1.2 คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ที่ 144/ ๒๕๖2 ลงวันที่ 29
ตุลาคม ๒๕๖2 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
๒๕63
1.3 คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ที่ 145/๒๕๖2 ลงวันที่
29 ตุลาคม ๒๕๖2 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality
Award : PMQA) ระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕63
1.4 ในระดับอําเภอมีการแตงตั้ง

การพัฒนางาน ป 2564
1. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
๒. ทบทวนลักษณะสําคัญของ
องคกร (หมวด P) จํานวน 13 ขอ
คําถาม
๓. พัฒนาศักยภาพ Project
manager (PM) ดานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยป 2564 ดําเนินการตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พ.ศ. 2562
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีสาธารณสุข
อําเภอเปนประธาน ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ
เปนเลขานุการ และเจาหนาที่ในสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเปนคณะทํางาน โดยมีการ
ขับเคลื่อนงานผานคณะกรรมการ คปสอ.
กวป. และคณะกรรมการชมรม อสม.
ดําเนินงานแลวทั้ง 13 อําเภอ
2.1 ปงบประมาณ 2561 ดําเนินการ 14
หนวยงาน (สสจ./ สสอ. 13 แหง) ในหมวด 1
และหมวด 5 ผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมินของ กพร.สป. ทั้ง 14 หนวยงาน
(รอยละ 100)
2.1 ปงบประมาณ 2562 ดําเนินการ 14
หนวยงาน (สสจ./ สสอ. 13 แหง) ในหมวด 2
และหมวด 4 ผลการดําเนินงานผานเกณฑการ
ประเมินของ กพร.สป. ทั้ง 14 หนวยงาน
(รอยละ 100)
2.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มีระบบการรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
สาธารณสุขในป 2563 ดังนี้
1) รายงานทางเวปไซต
http://opdc.moph.go.th/ ของกลุมพัฒนา
ระบบบริการสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กพร.สป.) โดยการรายงาน 4
แบบฟอรม ไดแก แบบฟอรม 1 ลักษณะสําคัญ
ขององคกร, แบบฟอรม 2 OFI หมวด 3 และ
หมวด 6 แบบฟอรม 3 แผนพัฒนาองคกร และ
แบบฟอรม 4 ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และ
รายงานความกาวหนาตาม ตาม Small

การพัฒนางาน ป 2564

๑. จัดทําแนวทางการรายงานผล
การดําเนินงานของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุข
อําเภอ ผานทางเวปไซต
http://opdc.moph.go.th/ และ
ทาง E-mail :
pmqa.moph@gmail.com ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. รายงานในระบบ KPI Version 3
ตาม Small success แตละไตรมาส
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success แตละไตรมาสอําเภอ
2) รายงานในระบบ KPI เขต 7
Version 3 ตาม Small success แตละไตรมาส
3) สงขอมูลรายงานทาง e-mail
ผูรับผิดชอบงาน
I : Intervention and กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข ได
Innovation
จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management
Quality Award : PMQA) ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖4 โดย
มีกิจกรรมของโครงการ ไดแก
๑. การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ PMQA ทั่วทั้ง
องคกร
2. การประชุมคณะทํางาน Dream Team
และสํานักเลขานุการ เพื่อจัดทําเอกสาร
ประเมินองคกรดวยตนอง (Self-Assessment)
ตามเกณฑในแตละหมวด
3. การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
และอําเภอ เพื่อจัดทําเอกสารใหเสร็จทันตาม
กําหนด
4. การสรุปผลการดําเนินงาน และจัดสง
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทันตาม
กําหนด สวนในระดับอําเภอมีการบูรณาการ
ตามแผน CUP และกองทุนสุขภาพตําบล เพื่อ
การแกไขปญหาสุขภาพในแตละพื้นที่

การพัฒนางาน ป 2564

1. การประชุมคณะกรรมการระดับ
จังหวัดและอําเภอ เพื่อมอบ
นโยบายและชี้แจงเกณฑการ
ดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
2. ดําเนินการ หมวด 1 การนํา
องคกร หมวด 2 การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร หมวด 3 การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด
การวิเคราะห และการจัดการ
ความรู หมวด 5 การมุงเนน
ทรัพยากรบุคคล และหมวด 6 การ
มุงเนนระบบปฏิบัติการ และ
ดําเนินการหมวด 7 ผลลัพธการ
ดําเนินงาน
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงานสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม โดยกําหนดให
แตละกลุมงานจัดทําองคความรูตาม
4 ประเด็นคือ
1) ประเด็นโครงการพระราชดําริ/
โครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรม
วงศานุวงศ 2) ประเด็นยุทธศาสตร
ของกระทรวงสาธารณสุข
3) ประเด็น PA จังหวัด
4) งานประจําของแตละกลุมงาน
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การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ในปงบประมาณ
๒๕๖3 ดําเนินการในหมวด 3 การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวน
เสีย และหมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
มีการบูรณาการการทํางาน ดังนี้
4.1 คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (Chief Information
Officer : CIO) ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
4.2 คณะกรรมการวิชาการสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ระดับจังหวัดและอําเภอ
4.3 การดําเนินการตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี (OG)
4.4 การดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสภาครัฐ (ITA)
4.5 คณะกรรมการดําเนินงาน Human
Resource for Health (HRH)
Transformation ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ในการดําเนินงานองคกร
คุณธรรมและองคกรสรางสุข

การพัฒนางาน ป 2564
1. บูรณาการกับการดําเนินงาน
คุณธรรมและความโปรงใสภาครัฐ
(ITA) และการดําเนินการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดี (OG)
๒. บูรณาการการดําเนินงานกับการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร การวัด การ
จัดการขอมูล และงานวิชาการ วิจัย
และการจัดการความรู
3. บูรณาการการดําเนินงาน
ศูนยบริการผลิตภัณฑสุขภาพแบบ
เบ็ดเสร็จ (OSSC) สสจ.มหาสารคาม
4. บูรณาการกับคณะ
กรรมการบริหารยุทธศาสตรและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (Chief
Information Officer : CIO) ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
5. บูรณาการกับคณะกรรมการ
ดําเนินงาน Human Resource for
Health (HRH) Transformation
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ในการดําเนินงาน
องคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุข
6. บูรณาการกับคณะกรรมการ
วิชาการสาธารณสุข ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ระดับจังหวัดและอําเภอ
M : Monitoring and
ในปงบประมาณ 2563 ดําเนินการใน
๑. ติดตามความกาวหนาในการ
Evaluation
สสจ. ๑ แหง รอยละ ๑๐๐, สสอ. ๑๓ แหง ประชุมคณะกรรมการบริหาร
รอยละ ๑๐๐ (เปาหมาย สสจ. รอยละ 9๐, (กบห.) คณะกรรมการวางแผนและ
สสอ. เปาหมาย สป. รอยละ 90 จํานวน 12
ประเมินผล (กวป.)
แหง เปาหมายเขต 7 รอยละ 100 จํานวน
๒. ประสานการดําเนินงานของ
13 แหง) ซึ่งไดรายงานตามแบบฟอรม 4
แบบฟอรม และรายงานผลการดําเนินงานรอบ ผูปฏิบัติงานในกลุมไลนชื่อ “PMQA
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ผลการวิเคราะห ป 2563
9 เดือน ผานทางเวปไซต
http://opdc.moph.go.th/ ของกลุมพัฒนา
ระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กพร.สป.) ดําเนินการไดครบตาม
เกณฑทั้ง 14 หนวยงาน รอยละ 100 และ
รายงานผลการดําเนินงาน ในระบบ KPI เขต
7 Version 3 โดยจะติดตามความกาวหนา
(สสจ./ สสอ.) ทุกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร (กบห.) คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) และประสาน
การดําเนินงานของผูปฏิบัติงานในกลุมไลนชื่อ
“PMQA สสอ.มหาสารคาม”เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับอําเภอมี
ประสิทธิภาพ สูงสุด ในระดับอําเภอไดนํา
ตัวชี้วัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม มาบูรณาการกับการทํางานของ
อําเภอ โดยมีผูรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการ
ถายทอดตัวชี้วัดไปยังผูปฎิบัติการประเมินผล
จะใชการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
เปรียบเทียบผลงานกับปที่ผานมา และมีการ
ควบคุมกํากับโดย คปสอ.

การพัฒนางาน ป 2564
สสอ.มหาสารคาม” เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานระดับจังหวัดและระดับ
อําเภอ
๓. มีเปาหมายการดําเนินงานคือ
สํานักสาธารณสุขจังหวัดที่
ดําเนินการผานเกณฑที่กําหนด
รอยละ 100 และสํานักสาธารณสุข
อําเภอที่ดําเนินการผานเกณฑที่
กําหนด รอยละ 100 (จํานวน 13
แหง)

3. การดําเนินงานป 2564
3.1 การปรับปรุงและพัฒนางานของป 2563 สูการดําเนินงานในป 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการปรับปรุงและพัฒนางานของป 2563 สูการ
ดําเนินงานในป 2564 ดังนี้
1) ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๒) ทบทวนลักษณะสําคัญขององคกร (หมวด P) จํานวน 13 ขอคําถาม
๓) พัฒนาศักยภาพ Project manager (PM) ดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยป 2564 ดําเนินการตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562
๔) จัดทําแนวทางการรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
สาธารณสุขอําเภอ ผานทางเวปไซต http://opdc.moph.go.th/ ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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3.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดกําหนดใหกลุมงาน 13 กลุมงาน ดําเนินการ
จัดทําองคความรูตาม 4 ประเด็นคือ
1) ประเด็นโครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ
พระบรมวงศานุวงศ
2) ประเด็นยุทธศาสตรความเปนเลิศ 4 ดาน ของกระทรวงสาธารณสุข
3) ประเด็น PA จังหวัด
4) งานประจําของแตละกลุมงาน
3.3 การดําเนินงานที่จะใหเกิดความยั่งยืน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดสรางความรวมมือในการดําเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอใหมีความเขมแข็ง โดยมีทีมพี่เลี้ยง (Dream team PMQA) ใหคําแนะนํา เรียนรู และพัฒนา
รวมกัน
ตัวชี้วัดการดําเนินงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และตัวชี้วัด
รายบุคคล
ที่

ชื่อตัวชี้วดั ของงาน

๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
๒ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

ระดับ 5

เปาหมายผลงาน
ที่ตองการ
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

เกณฑ

ตัวชี้วัดรายบุคคล
ที่

ชื่อตัวชี้วดั รายบุคคล

๑ ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒ ระดับความสําเร็จของการประสานการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ

ระดับ 5

เปาหมายผลงาน
ที่ตองการ
ระดับ 5

ระดับ 5

ระดับ 5

เกณฑ
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ผลการดําเนินงานงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย (Ethic Committee : EC)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล
3. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน

ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

1. สถานการณ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางการยอมรับ และมาตรฐานการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการใหมีคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย จากหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับสวนกลาง ระดับเขต สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และระดับหนวยงานที่มีรูปแบบเปนที่ยอมรับ และไดมาตรฐาน ทั้งดาน Research และ
R2R รวมทั้งเปนเครื่องมือชวยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ทางดานงานวิจัยและการจัดทํา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษยใหมีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ระดับชาติ (National Ethic Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) เพื่อประเมิน
รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับชาติ ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย
มาตรฐานที่ ๒ ปฏิบัติสอดคลองกับนโยบายเฉพาะ
มาตรฐานที่ ๓ วิธีการพิจารณาทบทวน
มาตรฐานที่ ๔ วิธีการปฏิบัติหลังใหความเห็นชอบ
มาตรฐานที่ ๕ การจัดการเอกสารและการเก็บเอกสาร
ซึ่งตองเตรียมรับการประเมินตามระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ระดับชาติ (National Ethic Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) โดยมี
เปาหมายคือ ปงบประมาณ ๒๕๖4 ตองประเมินตนเองตามเกณฑการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับชาติ NECAST ระดับที่ ๑
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงไดดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนดาน
จริยธรรมการวิจัยของขอเสนอโครงราง การวิจัยในมนุษย เพื่อคุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและ
ความเปนอยูที่ดีของอาสาสมัครในการวิจัย ตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวของ
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2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง (ป 2561-2563)
2561
การพิจารณาทบทวน ดําเนินการพิจารณา
ดานจริยธรรมการวิจัย จริยธรรมการวิจัย
ของขอเสนอโครงราง เกี่ยวกับมนุษย
การวิจัยในมนุษย
จํานวน ๑ เรื่อง

ผลการดําเนินงาน
2562
2563
1. ดําเนินการพิจารณา
ดําเนินการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย จํานวน 2 เรื่อง
มนุษย จํานวน 9 เรื่อง
2. ดําเนินการพิจารณา
ยกเวนการขอจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย
จํานวน 1 เรื่อง เนื่องจาก
ไดรับการอนุมัติจาก
โรงพยาบาลขอนแกน
มาแลว

ป 2563 ไดดาํ เนินการพิจารณาการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 9 เรื่อง โดย
คณะกรรมการอานโครงรางงานวิจัยสามารถพิจารณาแบบเรงดวน (expedited review) จํานวน 8 เรื่อง
และพิจารณาโดยคณะกรรมการอานโครงการที่ตองไดรับการพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเต็มคณะ (Full Board Review) จํานวน 1 เรื่อง
3. การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
๑. มีคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ที่ 147/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อดําเนินการ
เกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนดานจริยธรรม
การวิจัยของขอเสนอโครงราง การวิจัยใน
มนุษย เพื่อคุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความ
ปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีของ

การพัฒนางาน ป 2564
1. ทบทวนคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4
2. แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
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กรอบวิเคราะห

ผลการวิเคราะห ป 2563
อาสาสมัครในการวิจัย ตามหลักวิชาการ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

I : Information

มีแนวทางการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย โดยมีฐานขอมูลวิจัย และ
แนวทางในการขอจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย ทางเวปไซต สสจ.
http://mkho.moph.go.th
I : Intervention and 1. สรุปการประชุมและแนวทาง
Innovation
การดําเนินงาน จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. ดําเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย จํานวน 9 เรื่อง

การพัฒนางาน ป 2564
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ระดับอําเภอ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
พัฒนาฐานขอมูลงานวิจัย และคูมือ/
แนวทางการขอจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย
๑. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยเกี่ยวกับมนุษยสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(Full Board review)
๒. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และในระดับอําเภอ
เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณา
ทบทวนดานจริยธรรมการวิจัยของ
ขอเสนอโครงรางการวิจัยในมนุษย

I : Integration

ดําเนินการรวมกับการดําเนินงานพัฒนา
งานวิชาการของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม
M : Monitoring and กํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
Evaluation
มนุษยในระดับอําเภอ

ดําเนินการรวมกับการดําเนินงาน
พัฒนางานวิชาการของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
พัฒนาตามมาตรฐานระบบการ
รับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับชาติ
(National Ethic Committee
Accreditation System of
Thailand : NECAST) โดยมี
เปาหมายคือ ปงบประมาณ ๒๕๖3
ตองประเมินตนเองตามเกณฑการ
รับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับชาติ
NECAST ระดับที่ ๑

112
4. การพัฒนางานป 2564
1. ทบวนคําสั่งและแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย ระดับจังหวัดและ
อําเภอ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
2. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม (Full Board review)
3. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และในระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาทบทวนดานจริยธรรมการวิจัยของ
ขอเสนอโครงรางการวิจัยในมนุษย
4. พัฒนาตามมาตรฐานระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
ระดับชาติ (National Ethic Committee Accreditation System of Thailand : NECAST) โดยมี
เปาหมายคือ ปงบประมาณ ๒๕๖4 ตองประเมินตนเองตามเกณฑการรับรองคุณภาพคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยระดับชาติ NECAST ระดับที่ ๑
ตัวชี้วัดการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย (Ethic Committee : EC) และตัวชี้วัด
รายบุคคล
ที่
๑

ชื่อตัวชี้วดั ของงาน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย (Ethic Committee : EC)

เกณฑ
ระดับ 5

เปาหมายผลงาน
ที่ตองการ
ระดับ 5

ตัวชี้วัดรายบุคคล
ที่
๑

ชื่อตัวชี้วดั รายบุคคล
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย (Ethic Committee : EC)

เกณฑ
ระดับ 5

เปาหมายผลงาน
ที่ตองการ
ระดับ 5
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ผลการดําเนินงานงานวิชาการสาธารณสุขของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําป ๒๕๖3
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล
3. นางสาวสิริมาพร นาศพัฒน

ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

1. สถานการณ
จากยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข)
“๔ Excellence” นโยบาย Thailand 4.0 และ MOPH 4.0 ของกระทรวงสาธารณสุข เนนการพัฒนาคน
โดยเฉพาะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ใหมีความคิดสรางสรรค เพื่อสรางมูลคาของการใหบริการทาง
การแพทยและสาธารณสุข (Value Added) ทั้ง Service ที่เปนการเพิ่มความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ และ
Research การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางการยอมรับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม จึงไดดําเนินงานวิชาการสาธารณสุขมาอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา สงเสริม
และกระตุนใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ไดศึกษาคนควาวิจัย แลวนําองค
ความรูใหมๆ เผยแพรสูเวทีสาธารณะ รวมทั้งเปดโอกาสใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อใหเกิดองคความรู นวัตกรรมที่
ทันสมัยและเปนประโยชน อันจะนําไปสูการพัฒนาการสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้นตอไป รวมทั้งเปดโอกาสใหมี
การแลกเปลี่ยนความรูในทางวิชาการ เพื่อใหเกิดองคความรู นวัตกรรมที่ทันสมัยและเปนประโยชน อันจะ
นําไปสูการพัฒนาการสาธารณสุขของบุคลากรในจังหวัดมหาสารคาม ที่ดียิ่งขึ้นตอไป ซึ่งเปนกลยุทธสําคัญ
ในการยกระดับมาตรฐานวิชาการของบุคลากรใหมีคุณภาพเทียบเทานานาชาติ รวมทั้งยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพบริการสําหรับการพัฒนาระบบบริการแกประชาชน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงไดสนับสนุนการดําเนินงาน การสงผลงานวิชาการใน
ระดับจังหวัด เขต ประเทศ และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานวิชาการในระดับอําเภอ โดยประสาน
ความรวมมือกับหนวยงาน/องคกร และภาคีเครือขายตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการ และมีคณะกรรมการ
วิชาการสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อวางแผน
และดําเนินการจัดการ ตลอดจนพิจารณาแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
2. ผลการดําเนินงาน 3 ปยอนหลัง (2561-2563)
2.1 ผลการดําเนินงานวิชาการระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิชาการ/ งานวิจัย
ทางเวปไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม http://mkho.moph.go.th/ โดยมีฐานขอมูลงานวิจัย
และการสงผลงานวิชาการในจัดการประชุมการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานสงเสริม ปองกันโรค และ
แกไขปญหาสาธารณสุขอื่นๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการใหกับบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
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และประกวดการนําเสนอผลงานวิชาการทั้ง Oral Presentation, Poster Presentation และนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ
ป 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2561 ในหัวขอ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
มหาสารคาม มุงสูเด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids Taksila 4.0)” ระหวางวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ที่
โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ไดแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณดานวิชาการ เปนการสงเสริมพัฒนาและกระตุนการคิดคนการศึกษาวิจัย เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานของผลงานวิชาการใหไดคุณภาพ สามารถนําไปเผยแพรในวารสาร วิชาการตางๆ ไดอยาง
มีคุณภาพ โดยมีผูสงผลงานวิชาการเขารวมประกวด จํานวน 262 เรื่อง และไดรับรางวัลจํานวน 50 เรื่อง
ป 2562 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป 2562 ในหัวขอ “กลุมโรค NCDs โรคที่คุณสรางเอง”
ระหวางวันที่ ๒3–๒4 เมษายน ๒๕๖2 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีผูสงผลงานวิชาการ
เขารวมประกวด จํานวน 456 เรื่อง และไดรับรางวัลจํานวน 60 เรื่อง
ตารางที่ 1 จํานวนผลงานวิชาการที่สงประกวดและจํานวนผลงานที่ไดรับรางวัล แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงาน
2561
ลําดับ
อําเภอ
จํานวนผลงาน จํานวนผลงาน
ทีส่ ง (เรื่อง) ที่ไดรับรางวัล
(เรื่อง)
1 สสจ.มหาสารคาม
2 เมือง
32
10
3 แกดํา
13
4 โกสุมพิสัย
15
4
5 กันทรวิชัย
9
1
6 บรบือ
38
4
7 เชียงยืน
13
8 นาเชือก
29
9
9 นาดูน
24
3
10 วาปปทุม
32
5
11 พยัคฆภูมิพิสัย
11
1
12 ยางสีสุราช
24
11
13 กุดรัง
9
14 ชื่นชม
13
15 ตางจังหวัด
รวม
262
50

2562
จํานวนผลงาน
จํานวนผลงาน
ที่ไดรับรางวัล
ทีส่ ง (เรื่อง)
(เรื่อง)
12
46
15
16
1
33
2
32
2
55
3
31
4
27
7
45
6
41
4
34
3
32
10
29
1
18
2
5
456
60
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2.2 ผลการดําเนินงานวิชาการระดับเขต
ป 2561 เขตสุขภาพที่ ๗ รวมกับ จังหวัดมหาสารคาม ไดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
เขตสุขภาพที่ ๗ (ครั้งที่ 3) ประจําป 2561 “The Third International Conference on Health 2018
: All for Healthy & Smart Kids ภาคีรวมใจ เด็กไทยสุขภาพดี” ในระหวางวันที่ 15–17 สิงหาคม
2561 ณ โรงแรมตักสิลา อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
บุคลากรทางการศึกษา และผูสนใจ ไดแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานวิชาการ เพื่อเปนการสงเสริม
พัฒนาและกระตุนการคิดคนการศึกษาวิจัย และเพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลงานวิชาการให
ไดคณ
ุ ภาพ สามารถนําไปเผยแพรในวารสารวิชาการตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ และสงเสริมองคความรูใหกับ
ประชาชน
โดยจังหวัดมหาสารคาม ไดสงผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกนําเสนอ จํานวน 272 เรื่อง
ครอบคลุมทั้ง 13 อําเภอ ไดรับการคัดเลือกผลงานวิชาการใหไปนําเสนอ จํานวน 112 เรื่อง และไดรับ
รางวัลผลงานวิชาการ จํานวน 23 เรื่อง จากจํานวนรางวัลทั้งหมด 48 รางวัล ดังนี้
ป 2562 เขตสุขภาพที่ 7 ไดจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 4
ประจําป 2562 “การจัดการสุขภาพในยุคปญญาประดิษฐ : Health Management in Artiﬁcial
Intelligence Era” ในระหวางวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนขอนแกน ราชา ออคิด
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนจังหวัดมหาสารคามเปนจังหวัดที่ไดรับรางวัลผลงานวิชาการมากที่สุด
ในเขตสุขภาพที่ 7 จํานวน 16 รางวัล จากจํานวนทั้งหมด 36 รางวัล
ตารางที่ 2 จํานวนผลงานวิชาการที่สงเขารวมประกวด ผานการคัดเลือก และไดรับรางวัลผลงานวิชาการ
เขตสุขภาพที่ 7 ป 2561 จังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ลําดับ

อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

เมืองมหาสารคาม
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
นาเชือก
นาดูน
วาปปทุม
พยัคภูมิพิสัย
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

จํานวนผลงาน
ที่สง (เรื่อง)
49
14
17
20
26
8
28
20
34
15
22
12
7
272

จํานวนผลงานที่ผาน
การคัดเลือก (เรื่อง)
24
2
10
4
13
3
11
4
16
7
12
5
1
112

จํานวนผลงานที่
ไดรับรางวัล (เรื่อง)
5
4
1
4
1
1
8
1
23
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2.3 ผลการดําเนินงานวิชาการระดับประเทศ
2.3.1 วิชาการกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหบุคลากร
ทางการแพทยและสาธารณสุข ไดพัฒนาศักยภาพดานความรูและประสบการณทางวิชาการ งานดานการวิจัย
และสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวิชาการของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดเผยแพรผลงานวิชาการในเวทีสาธารณะและใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ป 2561 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดการประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน
100 ป การสาธารณสุขไทย ป 2561 ในระหวางวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561 โดยจังหวัดมหาสารคาม
ไดสงผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกนําเสนอ จํานวน 311 เรื่อง ครอบคลุมทั้ง 13 อําเภอ มากเปนอันดับ 1
ของประเทศ ผลงานรวมทั้งประเทศ จํานวน 2,142 เรื่อง แยกรายสาขา จํานวน 15 สาขา ไดรับการคัดเลือก
ผลงานวิชาการใหไปนําเสนอ จํานวน 140 เรื่อง และไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน กระทรวงสาธารณสุข
ป 2561 จํานวน 14 เรื่อง
ป 2562 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
2562 ในระหวางวันที่ 9–11 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยจังหวัดมหาสารคาม ไดสงผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกนําเสนอ จํานวน 515 เรื่อง ครอบคลุมทั้ง
13 อําเภอ มากเปนอันดับ 1 ของประเทศ ผลงานรวมทั้งประเทศ จํานวน 4,058 เรื่อง แยกรายสาขา
จํานวน 12 สาขา ซึ่งมีผลงานวิชาการที่ผานการคัดเลือก จํานวน 643 เรื่อง และจังหวัดมหาสารคามไดรับ
การคัดเลือกผลงานวิชาการใหไปนําเสนอ จํานวน 69 เรื่อง และไดรับรางวัลผลงานวิชาการดีเดน กระทรวง
สาธารณสุข ป 2561 จํานวน 8 เรื่อง
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ตารางที่ 3 จํานวนผลงานวิชาการที่สงเขารวมประกวด ผลงานวิชาการที่ผานการคัดเลือก และไดรับรางวัล
ผลงานวิชาการดีเดน กระทรวงสาธารณสุข ป 2561-2562 จังหวัดมหาสารคาม แยกรายอําเภอ
ผลการดําเนินงาน
2561
ลําดับ

อําเภอ

1

สสจ.
มหาสารคาม

2

เมือง
มหาสารคาม
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
นาเชือก
นาดูน
วาปปทุม
พยัคภูมิพิสัย
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2562

ผลงานที่
สง (เรื่อง)

ผลงาน
ที่ผานการ
คัดเลือก
(เรื่อง)

ผลงานที่ไดรับ
รางวัลดีเดน
กระทรวง
สาธารณสุข (เรื่อง)
-

ผลงานที่
สง (เรื่อง)

ผลงาน
ที่ผานการ
คัดเลือก (เรื่อง

ผลงานที่ไดรับ
รางวัลดีเดน
กระทรวง
สาธารณสุข (เรื่อง)

-

-

17

3

1

36

18

3

63

11

2

14
14
18
46
12
39
37
34
12
27
10
12
311

9
5
10
21
4
15
16
12
8
13
4
5
140

3
1
3
4
14

18
32
39
55
36
27
50
53
38
38
29
20
515

4
4
4
6
4
6
7
4
5
5
4
2
69

1
1
2
1
8

2.3.2 การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (National Health R2R Forum)
ป 2561 จังหวัดมหาสารคาม ไดรับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเดนกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน 4 รางวัล จากจํานวนทั้งหมด 37 ผลงานทั่วประเทศ ในงานประชุมวิชาการพัฒนางาน
ประจํา สูงานวิจัย (MOPH R2R Forum) กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2561 ในระหวางวันที่ 12–14
กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม จังหวัดมหาสารคาม
ป 2562 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดประชุมวิชาการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย
(National Health R2R Forum) ประจําป 2562 ในระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม–2 สิงหาคม 2562 ณ
โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนจังหวัดที่ไดรับผลงานวิจัย R2R
ดีเดน มากที่สุดในประเทศ จํานวน 7 รางวัล จากจํานวนทั้งหมด 38 รางวัล
ป 2563 กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดประกวดผลงานวิชาการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจําป 2563 โดยสงผลงานเขารวมประกวด R2R ดีเดน
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ประจําป 2563 ทางเวปไซต www.r2rthailand.org ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
จังหวัดมหาสารคามมีผลงานที่ผานการพิจารณาเบื้องตน จํานวน 41 ผลงาน และไดรับผลงานวิจัย R2R
ดีเดน จํานวน 8 รางวัล จากจํานวนทั้งหมด 55รางวัล ดังนี้
ตารางที่ 4 จํานวนผลงานวิชาการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (National Health R2R Forum)
ประจําป 2563 จังหวัดมหาสารคาม
ลําดับ อําเภอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

สสจ.มหาสารคาม
เมือง
แกดํา
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
บรบือ
เชียงยืน
นาเชือก
นาดูน
วาปปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
ยางสีสุราช
กุดรัง
ชื่นชม
รวม

จํานวนผลงาน
ที่สง (เรื่อง)
1
24
12
11
35
18
19
30
20
16
5
31
5
7
234

จํานวนผลงาน
ที่ผานการพิจารณา
เบื้องตน(เรื่อง)
6
2
2
2
2
5
2
18
1
41

จํานวนผลงานวิจัย R2R
ดีเดน กระทรวงสาธารณสุข
ประจําป 2563 (เรื่อง)
1
1
1
1
3
1
8

รายชื่อผูที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเดน กระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2563 โดยไดเขา
รับรางวัลในเวทีประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขกับการเปลี่ยนแปลงสูยุค New Normal ประจําป
2563 ระหวางวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ณ โรงแรมริชมอนด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 8 รางวัล จาก
จํานวนทั้งหวัด 55 รางวัล ดังนี้
ประเภท ผลงานปฐมภูมิ จํานวน 6 รางวัล
1. นางนิตยา ฤทธิ์ศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม อําเภอเมืองมหาสารคาม
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดแบบบูรณาการในโรงเรียนมัธยมแหง
หนึ่งอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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2. นางวิวัฒนา เรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย อําเภอโกสุมพิสัย
ชื่อผลงาน การรับรูพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อปองกันการตั้งครรภไมพรอมในวัยเรียนโดยใช
กระบวนการจัดทําสื่อหนังสั้น กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม
3. นายศุภชัย แพงคําไหล โรงพยาบาลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางแกปญหาการใชสเตียรอยด โดยชุมชนมีสวนรวมในกลุมผูสูงอายุพื้นที่
ตําบลบานกู อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
4. นางภิรญา พินิจกลาง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุขสําราญ อําเภอยางสีสุราช
ชื่อผลงาน การพัฒนาแนวทางการเยี่ยมบานผูปวยที่มีปญหาซับซอนโดยชุมชนมีสวนรวม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสุขสําราญ ตําบลยางสีสุราช อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม
5. นางสาวปรมาภรณ ดานา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพังคี อําเภอยางสีสุราช
ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน ลานเลนลานเพลินสงพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่นโดยการมีสวนรวมของชุมชนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพังคี อําเภอยางสีสุราช
จังหวัดมหาสารคาม
6. ดร.ชาลี ยะวร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชื่นชม อําเภอชื่นชม
ชื่อผลงาน รูปแบบการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาการดื่มเครือ่ งดื่มบํารุงรางกายที่มีสวนผสมของ
สมุนไพรในแอลกอฮอล อําเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ประเภท ผลงานทุติภูมิ จํานวน 1 รางวัล
1. นางสาวประวินา ปะตา โรงพยาบาลนาเชือก อําเภอนาเชือก
ชื่อผลงาน พัฒนากระบวนการดูแลและเฝาระวังภาวะเจ็บครรภคลกําหนดในหญิงตั้งครรภโดยการมี
สวนรวมของเครือขายภายใตบริบทโรงพยาบาลชุมชน
ประเภท ผลงานนวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ จํานวน 1 รางวัล
1. นางภาราดา เทียบหนู โรงพยาบาลวาปปทุม อําเภอวาปปทุม
ชื่อผลงาน หุนฝกสารพัดประโยชน
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การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
ผลการวิเคราะห ป 2563
S : Structure
๑. ดําเนินงานโดยมีคณะทํางานวิชาการ
สาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ระดับจังหวัดและ
อําเภอ ประจําปงบประมาณ 2563

I : Information

I : Intervention
and Innovation

๑. มีฐานขอมูลการวิจัย ทางเวปไซต
สสจ.มหาสารคาม
http://mkho.moph.go.th
๒. มีการพัฒนาโปรแกรมสงผลงาน
วิชาการ ในงานมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖4
กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดประกวด
ผลงานวิชาการพัฒนางานประจําสู
งานวิจัย (National Health R2R
Forum) ประจําป 2563 โดยสงผลงาน
เขารวมประกวด R2R ดีเดน ประจําป
2563 ทางเวปไซต
www.r2rthailand.org ตั้งแตวันที่ 1
เมษายน ถึง 27 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
จังหวัดมหาสารคามมีผลงานที่ผานการ
พิจารณาเบื้องตน จํานวน 41 ผลงาน
และไดรับผลงานวิจัย R2R ดีเดน จํานวน
8 รางวัล จากจํานวนทั้งหมด 55 รางวัล

การพัฒนางาน ป 2564
๑. แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการดานสงเสริมปองกัน
โรค แกปญหาสุขภาพอื่นๆ ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ป 2564
๒. มี PM ดานการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการและผูประสานงานหลักในระดับ
อําเภอ
๑. มีฐานขอมูลการวิจัย ทางเวปไซต สสจ.
มหาสารคาม http://mkho.moph.go.th
๒. มีการพัฒนาโปรแกรมการสงผลงาน
วิชาการในงานมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖4
๑. จัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําป 2564
2. สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของ
กลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และในระดับอําเภอ เพื่อสง
ผลงานวิชาการ เขารวมแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณดานวิชาการ ในเวที
ระดับตางๆ เปนการสงเสริมพัฒนาและ
กระตุนการคิดคนการศึกษาวิจัย เพื่อเปน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลงาน
วิชาการใหไดคุณภาพ สามารถนําไป
เผยแพรในวารสาร วิชาการตางๆ ไดอยาง
มีคุณภาพ
3. กําหนดให R2R เปนตัวชี้วดั ของกลุม
งาน และตัวชี้วัดของบุคคลของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/ CUP (Innovation)
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กรอบวิเคราะห
I : Integration

M : Monitoring
and Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
การพัฒนางาน ป 2564
บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติ 1. บูรณาการกับการประเมินผลการ
ราชการในระดับอําเภอ (KPIs) โดยมีผล ปฏิบัติราชการระดับอําเภอ (KPIs)
คะแนนรางวัลผลงานวิชาการ รอยละ 2 2.กําหนดให R2R เปนตัวชี้วดั รายบุคคล
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
๑. มีการติดตามความกาวหนา ในการ ๑. มีการติดตามความกาวหนา ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.) ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบห.)
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
(กวป.)
(กวป.)
๒. ประสานการดําเนินงานของ
๒. ประสานการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงานในกลุมไลนชื่อ “วิจัย
ผูปฏิบัติงานในกลุมไลนชื่อ “วิจัย
สาธารณสุข_มค” เพื่อใหการปฏิบัติงาน สาธารณสุข_มค” เพื่อใหการปฏิบัติงาน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอมี
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
ประสิทธิภาพสูงสุด

3. การดําเนินงานในป 2564
๑. แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดานสงเสริมปองกันโรค แกปญหา
สุขภาพอื่นๆ ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ป 2564
๒. มี PM ดานการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและผูประสานงานหลักในระดับอําเภอ
3. จัดมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจําป
2564
4. สนับสนุนการพัฒนางานวิชาการของกลุมงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
และในระดับอําเภอ เพื่อสงผลงานวิชาการ เขารวมแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณดานวิชาการ ในเวที
ระดับตางๆ เปนการสงเสริมพัฒนาและกระตุนการคิดคนการศึกษาวิจัย เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของผลงานวิชาการใหไดคณ
ุ ภาพ สามารถนําไปเผยแพรในวารสาร วิชาการตางๆ ไดอยางมี
คุณภาพ
5. กําหนดให R2R เปนตัวชี้วดั ของกลุมงาน และตัวชี้วัดของบุคคลของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด/ CUP (Innovation)
6. บูรณาการกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอําเภอ (KPIs)
7. กําหนดให R2R เปนตัวชี้วดั รายบุคคลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
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ตัวชี้วัดการดําเนินงานวิชาการสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ที่
๑

ชื่อตัวชี้วัดของงาน
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิชาการสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เกณฑ
ระดับ 5

เปาหมายผลงาน
ที่ตองการ
ระดับ 5

ตัวชี้วัดรายบุคคล
ที่
๑

ชื่อตัวชี้วัดรายบุคคล
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานวิชาการสาธารณสุข
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

เกณฑ
ระดับ 5

เปาหมายผลงาน
ที่ตองการ
ระดับ 5
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี (Organization Governance : OG)
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
1. หลักการและเหตุผล
ตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหการบริหาร
เปนเลิศดวยธรรมมาภิบาล (Governance Excellence) เปน 1 ใน 4 ดานของยุทธศาสตรความเปนเลิศใน
แผนงานที่ 11 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีมาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยดําเนินการใน
หนวยงานสวนกลาง เพื่อใหเปนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเจตนารมณ
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 และเพื่อ
สงเสริมและกระตุนใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อกาวสูการเปนองคกรแหงสุจริตธรรม อันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และ
ไววางใจ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดเริ่มดําเนินการนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดีในหนวยงานภูมิภาค และขยายการดําเนินงาน อยางจริงจังในปงบประมาณ พ.ศ.
2559 ถึงปจจุบัน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดใหทุกหนวยงานในสังกัด ทั้งหนวยงานสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖3
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถเขาระบบผานหนา website กพร. https://opdc.moph.go.th/
อยางนอยหนวยงานละ 2 ดาน โดยแบงออกเปน 3 รอบ ไดแก รอบที่ 1 รายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ
รอบที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน/
ทั้งป
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2. ผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี (Organization Governance : OG)
2.1 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561–2562
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2561–2562
ปงบประมาณ
โครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี
2561
คัดเลือก 4 โครงการ 4 ดาน ไดแก
๑. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
โครงการพัฒนาระบบการจัดการปจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕๖๑
(กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย)
๒. ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการพัฒนาองคกรคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) ปงบประมาณ
๒๕๖๑ (กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)
๓. ดานองคการ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(กลุมงานบริหารทั่วไป)
๔. ดานผูปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และระบบธรรมาภิบาล จังหวัด
มหาสารคาม ป ๒๕๖๑ (กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
2562
คัดเลือก 2 โครงการ 2 ดาน ไดแก
1. ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
โครงการคุมครองผูบริโภคและผลิตภัณฑสุขภาพกอนออกสูตลาด
จังหวัดมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2562
(กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข)
2. ดานองคการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการดาน
สงเสริมปองกันโรคและแกปญหาสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม ป 2562
(กลุมงานพัฒนายุทศาสตรสาธารณสุข)

เกียรติบัตรทีไ่ ดรับ
ระดับดีเยี่ยม

ระดับดีเดน
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2.2 ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดศึกษานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยางละเอียดพรอมทั้งศึกษาคูมือแนวทางการดําเนินการโครงการ/
แผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ 2563 และไดเริ่มดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี โดยไดมีคาํ สั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 30/2563 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (Organization Governance : OG)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2563
เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และสงเสริมสนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานโครงการ
รองรับนโยบายการกํากับองคการที่ดี และไดประกาศนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค 1) เพื่อแสดงความมุงมั่นในการบริหารราชการ
โดยใชหลักธรรมาภิบาล 2) เพื่อให มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชดั เจนสําหรับสงเสริมธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้น
ในหนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเปนรูปธรรม และ 3) เพื่อสรางการยอมรับ ความ
นาเชื่อถือ ความมั่นใจและศรัทธา ใหเกิดขึ้นกับผูรับบริการ ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร ซึ่งประกอบดวยนโยบายสําคัญ 4 ดาน ไดแก ๑) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ๓) ดานองคการ และ ๔) ดานผูปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตามนโยบายการกํากับองคการที่ดี (Organization Governance : OG) และไดคดั เลือก
โครงการเพื่อรองรับนโยบายการกํากับองคการที่ดี ทั้ง 4 ดาน ดานละ 1 โครงการโดยบูรณาการกับการ
ดําเนินงาน PMQA หมวด 1 การนําองคการ และบูรณาการกับการทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/แผนปฏิบัติราชการ CUP ดังนี้
ที่

โครงการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคกรที่ดี ปงบประมาณ 2563
1 ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
แนวปฏิบัติที่ 3 การดําเนินการเรื่องอาหารปลอดภัย
โครงการพัฒนาเครือขายอาหารปลอดภัยจังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ
2563
2 ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย
แนวปฏิบัติที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ/กิจกรรม/ผลงานของหนวยงาน
ใหตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรานขายยาตามนโยบายลด
ความแออัดในโรงพยาบาลโดยรานขายยา 2563

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภคและเภสัช
สาธารณสุข
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ที่

โครงการตามนโยบาย
การกํากับดูแลองคกรที่ดี ปงบประมาณ 2563

3 ดานองคการ
แนวปฏิบัติที่ 1 พัฒนาระบบการใหบริการหรือระบบการทํางานโดยสราง
นวัตกรรม/ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณสุข เพื่อรองรับ Smart
Hospital
4 ดานผูปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ 1 จัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหเจาหนาที่มีการดูแลสุขภาพ
ตนเอง
โครงการสรางเสริมความรอบรูสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ 2563

ผูรับผิดชอบ
โครงการ
กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร
สาธารณสุข

กลุมงานสงเสริม
สุขภาพ

ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ครบถวน เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดแลว
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3. แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564
3.1 คัดเลือกโครงการใหตอบสนองครอบคลุมนโยบาย ครบทั้ง 4 ดาน ดานละ ๑ โครงการ
และรายงานตามเกณฑที่สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด
3.2 มอบหมายกลุมงานเจาของโครงการที่ตอบสนองนโยบายทั้ง 4 ดาน ดําเนินโครงการอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
การวิเคราะหการดําเนินงานตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ดี (Organization Governance :
OG) ปงบประมาณ 2563 ดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

I : Information

I : Intervention
and Innovation

ผลการวิเคราะห ป 2563
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
(Organization Governance : OG)
ปงบประมาณ ๒๕63
2. ประกาศนโยบายการการกํากับดูแลองคการที่
ดี ปงบประมาณ ๒๕๖3 ประกอบดวยนโยบาย
สําคัญ ๔ ดาน ดังนี้
๑) ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
2) ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
๓) ดานองคการ
๔). ดานผูปฏิบัติงาน
1.รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖3

การเลือกโครงการรองรับนโยบายการกํากับ
องคการที่ดี 4 ดาน ดานละ 1 โครงการ ดังนี้
1. ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม คือ โครงการ
พัฒนาเครือขายอาหารปลอดภัยจังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ 2563
2. ดานผูรับบริการและผูมีสว นไดสวนเสีย คือ

การพัฒนางาน ป 2564
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่
ดี (Organization Governance : OG)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ ๒๕64
2. ประกาศนโยบายการการกํากับ
ดูแลองคการที่ดี ปงบประมาณ
๒๕๖4

1. การรายงานผลการดําเนินงานตาม
นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส
https://opdc.moph.go.th/og61/
Oglogin.php ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. คัดเลือกโครงการใหตอบสนอง
ครอบคลุมนโยบาย ครบทั้ง 4 ดาน
ดานละ ๑ โครงการ
2. มอบหมายกลุมงานเจาของโครงการ
ที่ตอบสนองนโยบายทั้ง 4 ดาน ดําเนิน
โครงการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กรอบวิเคราะห

I : Integration

M : Monitoring
and Evaluation

ผลการวิเคราะห ป 2563
โครงการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรานขายยาตามนโยบายลดความ
แออัดในโรงพยาบาลโดยรานขายยา 2563
3. ดานองคการ คือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุข เพื่อรองรับ Smart
Hospital
4. ดานผูปฏิบัติงาน คือ โครงการสรางเสริมความ
รอบรูสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกาย จังหวัด
มหาสารคาม ปงบประมาณ 2563
1. บูรณาการกับการดําเนินงาน PMQA หมวด
การนําองคการ
2. บูรณาการกับการทําแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม/
แผนปฏิบัติราชการ CUP
ติดตามการดําเนินงานโครงการตามนโยบายทั้ง
4 ดาน และรายงานผลการดําเนินงาน ปละ ๒
ครั้ง ในรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

การพัฒนางาน ป 2564
3. ดําเนินงานครอบคลุม สสจ./ รพท.
และ CUP ทุกแหง ในป 2564

1. บูรณาการกับการดําเนินงาน
PMQA หมวด 1 การนําองคการ
2. บูรณาการกับการทําแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม/ แผนปฏิบัติ
ราชการ CUP
ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ผล
การดําเนินงานตามเกณฑของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวฐิติยา ญาณพิบูลย
นักวิชาการสาธารณสุข
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
5 ตุลาคม 2563
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ผลการดําเนินงานวารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ประจําป 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวณัฐรุจา ไชยคําภา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
1. สถานการณ
ดวยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดจัดตั้งงานที่รับผิดชอบในการจัดทําวารสารวิชาการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อใหเปนแหลงตีพิมพผลงานทางวิชาการของบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ และใหเปนที่ยอมรับทางวิชาการในระดับสากล พรอมทั้งประสานความรวมมือทาง
วิชาการระดับกระทรวง และหนวยงานดานการศึกษาภายในและภายนอกประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ
2560 เปนตนไป พรอมทั้งใหตอบสนองแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ป 25622564
2. ผลการดําเนินงาน 4 ป ยอนหลัง (ป 2560-2563)
การดําเนินงาน วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
1. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม 2559 –
มีนาคม 2560)
2. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (เมษายน 2560
– กันยายน 2560)
3. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 2 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2560 –
มีนาคม 2561)
4. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 2 ฉบับที่ 4 (เมษายน 2561
– กันยายน 2561)
5. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 3 ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2561 –
มีนาคม 2562)
6. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 3 ฉบับที่ 6 (เมษายน 2562
– กันยายน 2562)
7. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 4 ฉบับที่ 7 (ตุลาคม 2562 –
มีนาคม 2563)
8. วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปที่ 4 ฉบับที่ 8 (เมษายน 2563
– กันยายน 2563)
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3. การพัฒนางานในป 2564
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามจะดําเนินการในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู
ในฐานขอมูลศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index Center: TCI) รอบที่ 4
พ.ศ. 2564-2567 ซึ่งกลุมคุณภาพวารสารวิชาการไทย เปน 3 กลุม คือ กลุม 1 กลุม 2 และกลุม 3
โดยการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 4 ในป พ.ศ. 2563 มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพอีก 5 ป คือ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567 โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมวาวารสารกลุม
ที่ 2 และกลุมที่ 3 สามารถขอรับการประเมินไดใหมเพื่อปรับกลุมคุณภาพภายในระยะเวลา 2 ป (2564
และ 2565)
การพิจารณาประเมินกลุมวารสาร
กลุมที่ 1 วารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5ป จนถึง 31 ธันวาคม 2567)
และอยูในฐานขอมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล ASEAN Citation Index (ACI) ตอไปพิจารณา
จากวารสารที่ผานเกณฑหลักทุกขอและมีคะแนนในเกณฑรองรวมกันไมต่ํากวา 16 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน)
กลุมที่ 2 วารสารที่อยูระหวางการปรับปรุงคุณภาพ และอยูในฐานขอมูล TCI พิจารณาจาก
วารสารที่ผานเกณฑหลักและมีคะแนนในเกณฑรองรวมกัน ระหวาง 10-15คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20
คะแนน)
กลุมที่ 3 วารสารที่ไมผานการรับรองคุณภาพและอาจไมปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI ในอนาคต
พิจารณาจากวารสารที่ไมผานเกณฑหลักหรือมีคะแนนในเกณฑรองรวมกันต่ํากวา 10 คะแนน (จากคะแนน
เต็ม 20 คะแนน) หรือไมสงขอมูลเพื่อขอรับการประเมินภายในระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑหลัก (เปนเกณฑที่ไมคิดเปนคะแนน แตวารสารกลุม 1 ตองผานเกณฑหลักนี้ทุกขอ)
1. วารสารตองออกตรงตามเวลาที่กําหนด
2. วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกตองตามหลักสากล
3. วารสารตองมีเว็บไซตที่มีขอมูลครบถวน
4. บทความมีรูปแบบการตีพิมพที่ไดมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพเกณฑรอง (เปนเกณฑที่คิดเปนคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน)
1. วารสารตองมี citation ที่ตรวจสอบไดจากฐานขอมูล TCI
2. วารสารตองมีกองบรรณาธิการเปนผูทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหนวยงาน
3. วารสารตองตีพิมพบทความที่มีผูนิพนธมาจากหลากหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
4. วารสารมีรูปแบบการอางอิงที่ถูกตองตามมาตรฐาน
5. วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิกอนตีพิมพ
6. วารสารตองมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน
7. คุณภาพของบทความในวารสาร
8. เกณฑคุณภาพอื่นๆ
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การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
ผลการวิเคราะห ป 2563
S : Structure
คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม แตงตั้งกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความ (Peer Review) ป 2563
ที่ 142/2563

การพัฒนางาน ป 2564
คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม แตงตั้งกองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคาม และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer
Review) ป 2564
I : Information การประชาสัมพันธวารสารวิชาการ การสมัคร 1. การประชาสัมพันธวารสารวิชาการ
เปนสมาชิกวารสาร ทางสารบรรณการสมัครเปนสมาชิกวารสาร
อิเลกทรอนิกส และผานเว็บไซต
ทางสารบรรณอิเลกทรอนิกส ไปยัง
http://mkho.moph.go.th/mko/
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
frontend/web/index.php/site/index
และผานเว็บไซต
คอลัมน วารสาร สสจ.มค.
http://mkho.moph.go.th/mko/
frontend/web/index.php/site/index
คอลัมน วารสาร สสจ.มค.
2. การประชาสัมพันธวารสารวิชาการ
ที่กรมตางๆ
- สํานักงานสาธารณสุขเขตสุขภาพ
ทั้ง 12 เขตสุขภาพ
- สสจ.ทั่วประเทศ จํานวน 75 แหง
- รพศ./รพท./รพช. ทั่วประเทศ
- สสอ./รพ.สต. ทั่วประเทศ
3. การเตรียมการจัดทําวารสารนําเขา
วารสารอิเล็กทรอนิกส ผานระบบ EJournal เพื่อนําเขาสูฐานขอมูล TCI
4. การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูล TCI
รอบที่ 4 พ.ศ. 2564-2567
I : Intervention ดําเนินงานตามกระบวนการระเบียบการขอขึ้น การพัฒนาวารสารวิชาการสํานักงาน
and Innovation ฐานขอมูล TCI
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามเขาสู
ฐานขอมูล TCI
I : Integration
1. บูรณาการรวมกับงานวิชาการ
1. บูรณาการรวมกับงานวิชาการ
สาธารณสุข
สาธารณสุข
2. บูรณาการรวมกับงานวิจัย
2. บูรณาการรวมกับงานวิจัย
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กรอบวิเคราะห
ผลการวิเคราะห ป 2563
M : Monitoring
1. ประชาสัมพันธเผยแพรวารสารวิชาการ
and Evaluation ใน web site สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม และวารสารวิชาการดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพของไทย (Thailand
Digital Journal)

การพัฒนางาน ป 2564
1. ประชาสัมพันธเผยแพร
วารสารวิชาการใน web site สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ
วารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
ของไทย (Thailand Digital Journal)

2. รายงานการดําเนินงานความกาวหนา
2. รายงานการดําเนินงาน
วารสารวิชาการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ความกาวหนาวารสารวิชาการสํานักงาน
มหาสารคามออกตามกําหนดปละ 2 ฉบับ
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามออกตาม
(เดือนตุลาคม-มีนาคม และ เมษายน-กันยายน) กําหนดปละ 2 ฉบับ (เดือนตุลาคมมีนาคม และ เมษายน-กันยายน)

133
ผลการดําเนินงานพัสดุกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายสงัด เชื้อลิ้นฟา
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
2. นางสาวรัชนีวภิ า จิตรากุล ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นางสาวณัฐรุจา ไชยคําภา ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข
1. สถานการณ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข มีการเบิกรับพัสดุจากสวนกลาง (งานพัสดุ กลุมงาน
บริหารทั่วไป) มาใชในการเบิกจายภายในกลุมงาน มีการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนเบิกจายหรือไม มีพัสดุใดชํารุดเสื่อมสภาพหรือไมเพราะเหตุใด
2. ผลการดําเนินงาน 2 ปยอนหลัง (2562-2563)
รายการ
ปงบประมาณ 2562
วัสดุสํานักงาน
กระดาษ a4
กระดาษปกสี
กรรไกร
คลิป 108
คลิป109
คลิป 110
คลิป 111
คลิป 112
แม็ก เบอร10
แม็ก เบอร35
ทะเบียนรับ
ทะเบียนสง
ลวดเสียบกระดาษ
ซองขาวพับ 4
ซองน้ําตาลพับ 2
สมุดนัมเบอร 2
ลิขวิด
แฟมกระดุม
ดินสอ (แทง/โหล)

เบิกจํานวน

รับจํานวน

คงเหลือ

340
50
5
50
5
90
33
50
4
4
3
3
40
700
400
15
8
550
200

340
50
5
50
5
90
33
50
4
4
3
3
40
700
400
15
8
550
200

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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รายการ
ปากกาลูกลื่น
กระดาษอารตมัน
แลคซีน (ผากาว) 2 นิ้ว
แฟมเสนอเซ็นต
ปงบประมาณ 2563
วัสดุสํานักงาน
กระดาษ a4
กระดาษปกสี
กรรไกร
คลิป 108
คลิป109
คลิป 110
คลิป 111
คลิป 112
แม็ก เบอร10
แม็ก เบอร35
ทะเบียนรับ
ทะเบียนสง
ปากาเคมี
ลวดเสียบกระดาษ
ลูกแม็ก 10
หมึกเติมแทนประทับคละสี
หมึกเติมแทนประทับสีดํา
กาวน้ําหลอด
แฟมซองพลาสติก
ซองขาวพับ 4
ซองน้ําตาลพับ 2
กาวสติ๊ก UHO
สมุดนัมเบอร 2
ซองขาวพับ 2
เทปใส 1 นิ้ว
แฟมหวง 3 นิ้ว
แฟมหวง 2 นิ้ว
ลิขวิด
แฟมกระดุม

เบิกจํานวน
800
35
20
10

รับจํานวน
800
35
20
10

คงเหลือ
0
0
0
0

365
66
9
54
10
99
33
50
5
5
4
2
28
42
30
4
1
5
331
800
350
4
17
50
5
3
7
8
669

365
66
9
54
10
99
33
50
5
5
4
2
28
42
30
4
1
5
331
800
350
4
17
50
5
3
7
8
669

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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รายการ
ดินสอ (แทง/โหล)
ปากกาลูกลื่น
กระดาษอารตมัน
แลคซีน (ผากาว) 2 นิ้ว
แฟมเสนอเซ็นต
เทปใส 1.5 นิ้ว
กระดาษบรูป
เทปกั้นพื้นที่อันตราย สีขาวแดง
เทปกั้นพื้นที่อันตราย สีดําเหลือง
แลคซีน (ผากาว) 1.5 นิ้ว
วัสดุงานบานงานครัว
ถุงมือ
ถุงขยะดํา
ไมกวาดดอกหญา
น้ํายาถูพื้น
ไมถูพื่น
วิมผง
ไมขนไก
ผาเช็ดมือ
น้ํายาเช็ดกระจก
ถังถูพื้น
กลองพลาสติก
ที่ตักขยะ

เบิกจํานวน
110
667
39
13
23
2
200
5
5
72

รับจํานวน
110
667
39
13
23
2
200
5
5
72

คงเหลือ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

35
48
25
15
10
15
15
50
15
5
4
15

35
48
25
15
10
15
15
50
15
5
4
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3. การพัฒนางานในป 2564
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุขมีการจัดระเบียบ ทะเบียน รายการเบิก-รับ-จายพัสดุ
อยางเปนระบบปงบประมาณ 2564 สามารถตรวจสอบความถูกตองได
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การวิเคราะหงานดวยกรอบ SIM3
กรอบวิเคราะห
S : Structure

ผลการวิเคราะห ป 2563
การพัฒนางาน ป 2564
หัวหนากลุมงานมอบหมายให
หัวหนากลุมงานมอบหมายให
น.ส.ณัฐรุจา ไชยคําภา เปนผูร ับผิดชอบใน น.ส.ณัฐรุจา ไชยคําภา เปนผูร ับผิดชอบใน
การเบิก-รับ พัสดุภายในกลุมงาน
การเบิก รับ จาย และลงทะเบียนพัสดุ
ภายในกลุมงานใหครอบคลุม สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได
I : Information
รายงานสรุปการเบิก-รับพัสดุ ตรวจเช็ค
มีการลงทะเบียนคลุมการเบิก รับ จาย
อุปกรณสํานักงานภายในกลุมงาน ของ
ตรวจเช็ค พัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน
ปงบประมาณ 2563
(ทุกครั้งที่มีการเบิก-รับ และจายออก)
I : Intervention
ตรวจสอบการเบิก-รับพัสดุ ถูกตอง
บันทึกการเบิก รับ จาย พัสดุทุกครั้ง
and Innovation
ครบถวนทุกครั้งที่มีการเบิก
พรอมลงวันที่กํากับ
I : Integration
กําหนดการเบิก รับ จาย ตรวจเช็คพัสดุ
ของกลุมงานเปนตัวชี้วัดรายบุคคล
M : Monitoring and ติดตามการเบิกพัสดุทุกครั้งที่มีการเบิก
ติดตาม ตรวจสอบในการเบิก รับ จาย
Evaluation
จากงานพัสดุ
พัสดุทุกครั้งที่มีการเบิกพัสดุจากงานพัสดุ
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3. งานขอมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศสาธารณสุข
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ผลการดําเนินงานขอมูลขาวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปงบประมาณ 2563
ผูรับผิดชอบ
1. นายเดชาชิต แกวมวง
2. นายบัญชา อุดมวิเศษ
3. นายสุเมธ ระโยธี

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร
ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร

1. สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม (CIO)
Structure
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(CIO)
2. ทุกอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอําเภอ
Information
สรุปผลการดําเนินงาน 42 ตัวชี้วัดสําคัญที่ติดตามโดยคณะกรรมการ CIO ทุกวันที 25 ของทุก
เดือน เพื่อนําเขาในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม (CIO) ผานระบบ VDO Conference โดยสรุปผลงานที่ติดตามจํานวน 6 ครั้ง นําเขาประชุม
CIO 2 ครั้ง โดยประชุมที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 2 ครั้งและผาน ระบบ VDO
Conference 1 ครั้ง และสรุปผลการดําเนินงานสงเปนเอกสารอีก 3 ครั้ง โดยหลังการประชุมแตละครั้ง
จะสรุปขอสั่งการของคณะกรรมการ CIO เพื่อนําเขาประชุมประจําเดือน คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลจังหวัดมหาสารคาม (กวป.) ในทุกเดือน และสื่อสารขอสั่งการผานกลุม Line CIO มหาสารคาม
ดวย โดยผลสรุปดังนี้
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

วันที่สรุปขอมูล
25 ธันวาคม 2562
27 กุมภาพันธ 2563
30 เมษายน 2563
30 พฤษภาคม 2563
25 กรกฎาคม 2563

วันที่ประชุม
3 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562
27 กุมภาพันธ 2563
สรุปเปนเอกสาร
สรุปเปนเอกสาร
สรุปเปนเอกสาร

จํานวนตัวชี้วัดที่ติดตาม
ประคัดเลือก ตัวชี้วัด
42
42
42
42
42
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Intervention and Innovation
พัฒนาเว็บไซด เพื่อสรุปผลการคะแนนรายงานดําเนินงาน ของคณะกรรมการ CIO เพื่อการติดตาม
และตรวจสอบขอมูล http://203.157.185.28/ph_stat/index.php/report_cio

Monitoring and Evaluation
ติดตามการดําเนินงานโดยการประชุม 3 ครั้ง เปนการประชุมที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคามจํานวน 2 ครั้ง และประชุมผาน ระบบ VDO Conference จํานวน ครั้ง
2. สรุปจัดการประชุมผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference
ผูจัดประชุมทั้งหมด (ระบบ VDO Conference สธ., เขตสุขภาพที่ 7, สปสช. เขต7, วพบ.ขอนแกน,
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน และ ระบบสสจ.มค.)
ผูจัดประชุม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข/สสจ.มค
(การถายทอดจากกระทรวงสูอําเภอ)
จังหวัดมหาสารคาม
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 7/สสจ.มค
(การถายทอดจากกระทรวงสูอําเภอ)
สปสช. เขต7
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
วพบ.ขอนแกน
สสจ.มค
ผลรวมทั้งหมด

จํานวนที่จัดประชุม
46
81
12
2
2
3
1
1
55
203
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กลุมงานที่เกี่ยวของในการจัดประชุม (ระบบ VDO Conference สธ., เขตสุขภาพที่ 7, สปสช.
เขต7, วพบ.ขอนแกน, ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน และ ระบบสสจ.มค.)
กลุมงานที่เกี่ยวของ
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมงานนิติกร
ผลรวมทั้งหมด

จํานวนที่ประชุม
45
44
21
20
17
16
14
9
5
5
4
3
203

กลุมงานทีจ่ ัดการประชุมผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference ภายในจังหวัด(เฉพาะระบบ
VDO Conference ของ สสจ.มค.)
กลุมงานที่จัดประชุม
กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ
กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
กลุมงานประกันสุขภาพ
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิต และยาเสพติด
กลุมงานคุมครองผูบริโภค
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
กลุมงานบริหารงานทั่วไป
กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมงานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กลุมงานนิติกร
ผลรวมทั้งหมด

จํานวนที่ประชุม
32
31
18
14
13
12
7
3
2
3
2
1
138
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การจัดประชุมผานระบบประชุมทางไกล VDO Conference ในปงบประมาณ 2563 มีไดจัด
ประชุมทั้งหมด 138 ครั้ง กลุมงานที่ใชมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข,
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ และกลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ในการจัดประชุมแตละครั้ง
ประมาณ 50 คน ถาจัดประชุมที่จังหวัดจะใชงบประมาณประมาณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เชา-บาย
จํานวน 2 มื้อ (138 ครั้ง x 50 คน x 30 บาท x 2 มื้อ) = 414,000 บาท และคาอาหารกลางวัน
(138 ครั้ง x 50 คน x 80 บาท) =552,000 บาท รวมคาใชจายในการจัดประชุมอยูที่ 966,000 บาท
ในปงบประมาณ 2563 (โดยยังไมรวมคาเดินทางมารวมประชุมของผูเขาประชุมแตละอําเภอ)
3. สรุปผลการดําเนินงาน PA ลดแออัดลดรอคอย Smart Hospital 2563
ปงบประมาณ 2563 จังหวัดมหาสารคาม มีการดําเนินการดําเนินงาน Smart Hospital ซึ่งสรุป
การดําเนินงานตามกรอบความคิด S-I-I-I-M โดยมีผลการดําเนินงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563 ดังนี้
Structure
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ Digital Transformation ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม
2. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(CIO) และทุกอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอําเภอเรียบรอยแลว
ประชุมคณะกรรมการ CIO แลว 4 ครั้ง
Information
จังหวัดมหาสารคามไดดําเนินงาน เรื่อง Smart Hospital โดยมี เปาหมายคือ โรงพยาบาลทั่วไป 1
แหงคือ โรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 แหง โดยใน 12 แหงมี 2 แหงที่เปด
ใหบริการเฉพาะแผนกผูปวยนอก โดยแบงออกเปนระดับดังนี้
ระดับ S 1 แหง รพ.มหาสารคาม
ระดับ M2 3 แหง รพ.บรบือ, รพ.พยัคฆภูมิพิสัย, รพ.วาปปทุม
ระดับ F1 1 แหง รพ.โกสุมพิสัย
ระดับ F2 6 แหง รพ.เชียงยืน, รพ.กันทรวิชัย, รพ.ยางสีสุราช, รพ.นาดูน, รพ.แกดํา และ
รพ.นาเชือก
ระดับ F3 2 แหง รพ.กุดรัง, รพ.ชื่นชม
ซึ่งการดําเนินงาน Smart Hospital เปนการดําเนินงานตอเนื่อง จากป 2562
สรุปผลการดําเนินงาน Smart Hospital จังหวัดมหาสารคามรวมทั้ง 3 ดาน Smart Place ,Smart
tool ,Smart Service มีผลดําเนินงานดังนี้
ระดับ S
1 แหง ผาน 1 แหง คิดเปนรอยละ 100
ระดับ M2
3 แหง ผาน 2 แหง คิดเปนรอยละ 66.66
ระดับ F1 F2, F3 9 แหง ผาน 9 แหง คิดเปนรอยละ 100
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Intervention and Innovation
1. พัฒนาระบบการคืนขอมูล ill Define การคืนขอมูลการตายผานเว็บ
http://203.157.185.28/ph_stat
2. รพ.มหาสารคาม -> พัฒนาอุปกรณเชื่อมตอเครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูแลว ให
สามารถบันทึกขอมูลอัตโนมัติเขา HIS โดย โรงพยาบาลมหาสารคาม และฝกอบรมการติดตั้งสามารถ
ขยายผลให รพช. ทุกแหง
3. รพ.มหาสารคาม -> สรางระบบจองคิวออนไลนจาก รพช. สามารถจองคิวโดยตรงที่ รพ.
มหาสารคาม
4. รพ.ยางสีสุราช -> สรางระบบเชื่อตอ เครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกสที่มีอยูแลว ใหสามารถ
บันทึกขอมูลอัตโนมัติเขา HIS ได และระบบแจงเตือนคิวออนไลนผาน Line Official
Integration
1. สสจ.รวมกับ รพ.มหาสารคามจัดออบรมการพัฒนาอุปกรณเชื่อมตอเครื่องวัดความดัน
อิเล็กทรอนิกสที่มีอยูแลว ใหสามารถบันทึกขอมูลอัตโนมัติเขา HIS โดย โรงพยาบาลมหาสารคาม และ
ฝกอบรมการติดตั้งสามารถขยายผลให รพช. ทุกแหง
Monitoring and Evaluation
1. ติดตามการดําเนินงานขอมูลโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศของจังหวัดมหาสารคาม
(CIO) ชี้แจง แผนการดําเนินงาน Digital Transformation จํานวน 2 ครั้ง
2. ติดตามการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศระดับอําเภอ (CIO) แตงตั้งแลวครบทุกแหง
3. นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน Smart Hospital 1 ครั้ง
4. ติดตามผลการดําเนินงานของ 42 ตัวชี้วัด
4. สรุปการพิจารณาคอมพิวเตอร ปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2563 มีพิจารณาการจัดซื้อคอมพิวเตอร ของหนวยบริการ 3 ครั้ง
ครั้งที่
1
2
3
รวม

จํานวนคําขอจัดซื้อคอมพิวเตอร
13
19
18
50
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ครั้งที่ 1 (25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
หนวยบริการ
1. รพ.กุดรัง
2. รพ.นาเชือก
3. รพ.ยางสีสุราช
4. รพ.แกดํา
5. รพ.กันทรวิชัย
6. รพ.เชียงยืน
7. รพ.เชียงยืน
8. รพ.โกสุมพิสัย 1
9. สสจ.มค. กลุมงาน คบ.
10. สสอ.เมืองมหาสารคาม
11. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 1
12.สสจ.มค.
13 สสอ นาเชือก

จํานวนรายการ
5
1
5
11
10
9
7
34
1
1
5
3
6

ครั้งที่ 2 (19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563)
หนวยบริการ
จํานวนรายการ
1.สสอ.เมืองมหาสารคาม
7
2. รพ.กันทรวิชัย
2
3. รพ.ชื่นชม
3
4. รพ.ชื่นชม
2
5.รพ.แกดํา
3
6. สสจ.มค.
2
7. รพ.นาดูน
5
8.รพ.นาดูน
8
9. สสจ.มค. กลุมงาน คบ.
1
10.รพ.โกสุมพิสัย
16
11. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
10
12.สสจ.มค.
1
13. รพ.นาเชือก 1 (งบลงทุน)
25
14. สสอ.นาเชือก
2
15. รพ.วาปปทุม
3
16. สสอ.นาเชือก
2

จํานวนชิ้น
23
1
36
53
22
33
15
22
1
1
40
20
16

จํานวนชิ้น
8
6
11
7
6
2
25
6
1
138
45
4
88
2
26
2

รวมเปนเงิน
344,600.00
16,000.00
623,000.00
505,900.00
342,900.00
390,800.00
195,700.00
,354,000.00
22,000.00
22,000.00
822,600.00
316,800.00
200,400.00

รวมเปนเงิน
109,100.00
133,000.00
105,500.00
154,000.00
68,500.00
26,000.00
335,600.00
416,400.00
22,000.00
1,934,100.00
495,100.00
11,200.00
1,201,500.00
37,000.00
560,000.00
37,000.00
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หนวยบริการ
17. รพ.วาปปทุม
18. สสอ.ยางสีสุราช
19. รพ.บรบือ

จํานวนรายการ
10
1
5

จํานวนชิ้น
90
1
53

รวมเปนเงิน
1,208,020.00
17,000.00
1,632,000.00

ครั้งที่ 3 (10 สิงหาคม 2563)
หนวยบริการ
1. สสอ.นาเชือก
2. สสจ.มหาสารคาม (คบ.)
3. สสอ.ชื่นชม
4. สสจ.มหาสารคาม (งาน NCD)
6. รพ.โกสุมพิสัย
6. รพ.แกดํา
7. สสอ.นาเชือก
8.รพ.เชียงยืน
9. รพ.มหาสารคาม
10. รพ.นาดูน
11. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
12. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
13. รพ.นาดูน
14. รพ.นาเชือก
15. สสอ.พยัคฆฯ
16. สสอ.ชื่นชม
17. รพ.นาดูน
18. สสจ. งาน คบส.

จํานวนรายการ
2
1
2
2
2
3
1
4
5
2
2
1
2
8
2
5
2
1

จํานวนชิ้น
2
1
4
4
12
9
1
12
168
2
40
1
6
64
2
10
8
1

รวมเปนเงิน
39,000.00
23,000.00
49,000.00
88,000.00
174,000.00
22,500.00
30,000.00
162,000.00
1,986,000.00
8,500.00
456,000.00
130,000.00
24,900.00
1,810,000.00
44,000.00
78,800.00
33,200.00
29,000.00
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5. ระบบปริ้นเตอรเชา SAMSUNG SL-M4070FR ประจําปงบประมาณ 2563
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

department
IPv4 Address
งานคุมครองผูบริโภค
192.168.12.53
งานคุมครองผูบริโภค
192.168.12.54
งานควบคุมภายใน
192.168.12.55
งานพัสดุ
192.168.12.56
งานบริหารงานทั่วไป
192.168.12.57
กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอมและ
192.168.12.58
อาชีวอนามัย
งานแพทยแผนไทย
192.168.12.59
งานสงเสริมสุขภาพ
192.168.12.60
งานสงเสริมสุขภาพ
192.168.12.61
งานควบคุมโรคติดตอ
192.168.12.62
งานควบคุมโรคติดตอ
192.168.12.63
กลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
192.168.12.64
สุขภาพจิต และยาเสพติด
กลุมงานควบคุมโรคไมตดิ ตอ
192.168.12.65
สุขภาพจิต และยาเสพติด
งานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ
2
192.168.12.66
งานพัฒนาคุณภาพรูปแบบบริการ
1
192.168.12.67
งานนิติกร
192.168.12.68
งานการเงิน
192.168.12.69
งานประกันสุขภาพ
192.168.12.70
งานเลขานุการ
192.168.12.71
งานคุมครองผูบริโภค
192.168.12.72
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
192.168.12.73
(งานแผน, ประเมิน)
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
192.168.12.74
(งานแผน, ประเมิน)
งานทันตสาธารณสุข
192.168.12.75
งานพัฒนาบุคลากร HRM
192.168.12.76
งานพัฒนาบุคลากร HRD
192.168.12.77
งานธุรการ
192.168.12.78
พัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข
(งาน IT)
192.168.12.79
รวม จํานวนแผน
รวมจํานวนเงิน แผนละ 45 สตางค

ปริ้น
8,760
21,535
6,856
38,043
8,877
17,381

ถาย
4,568
13,574
730
21,916
7,491
6,272

รวม
13,328
35,109
7,586
59,959
16,368
23,653

19,523
15,973
17,751
16,549
21,596
19,104

8,213
2,519
5,909
10,935
12,642
12,846

27,736
18,492
23,660
27,484
34,238
31,950

17,162

14,299

31,461

21,189

10,656

31,845

29,112

7,555

36,667

10,670
74,327
8,480
3,611
5,953
43,664

4,293
15,417
1,400
2,164
2,332
37,298

14,963
89,744
9,880
5,775
8,285
80,962

73,885

35,052

108,937

4,808
55,111
21,999
13,937
6,832

5,231
19,790
3,665
2,652
11,439

10,039
74,901
25,664
16,589
18,271

602,688
271,209.60

280,858
126,386.10

883,546
397,595.70

146
6. สรุปงานพัฒนา โปรแกรมเพื่อรองรับงาน ป 2563
1. ระบบงานคัดกรองความเสี่ยง Covid-2019 Mahasarakham (ผูพัฒนา นายเดชาชิต
แกวมวง)
E-office http://203.157.185.28/cd_mkho/ เปนโปรแกรมที่พัฒนาในรูปแบบ Web
Application ซึ่งรองรับการใชงานผาน Web Browser และ บน Mobile พัฒนาโดยภาษา PHP + Mysql
,Javascript , CSS โดยเริ่มใชงาน วันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยมี 2 โปรแกรมยอยคือ
1. บันทึกขอมูลประชาชนที่ผานดานโดยการเก็บขอมูลจากการ ใช Smart Card Reader
อานบัตรประชาชนทําใหทํางานไดอยางรวดเร็ว
2. บันทึกขอมูลประชาชนเดินทางกลับจาก ตางประเทศ กทม. และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดเก็บขอมูลประชาชนที่เดินทาง ติดตามการเดินทางเพื่องายตอการสอบสวนโรค
ในกรณีที่มีการระบาดของ Covid-19
2. ลดระยะเวลาเขียนเอกสาร และการสอบถามโดยการใช Smart Card Reader อาน
บัตรประชาชน
ผลการพัฒนา
โปรแกรมพัฒนาแลวเสร็จและใชงานดานคัดกรอง Covid-19 จังหวัดมหาสารคามจํานวน
11 ดานตรวจมีประชาชนผานดานและเก็บขอมูล 114,624 ราย และสํารวจประชาชนที่กลับภูมิลําเนา
จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 31,718 ราย
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2. Public Health Statistics 1.0.0 (ผูพัฒนา นายเดชาชิต แกวมวง) PH_stat
Public Health Statistics 1.0.0 http://203.157.185.28/ph_stat/ พัฒนาขึ้นมาเพื่อ
รองรับการเก็บขอมูล สถิติสารธารณสุขเบื้องตน โดยเริ่มตนที่ ขอมูลการตาย และการเกิด ที่ไดรบั ขอมูลมา
จาก กยผ. กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใหงายตอการใชงาน เปนโปรแกรมที่พัฒนาในรูปแบบ Web
Application ซึ่งรองรับการใชงานผาน Web Browser และ บน Mobile พัฒนาโดยภาษา PHP + Mysql
,Javascript , CSS โดยมี ระบบยอยการใชงานดังนี้
1. รายงานขอมูลการ เกิด-ตาย
2. รายงานคะแนนรวมตามตัวชี้วัด CIO 42 ตัวชี้วัด
3. ระบบงานสํารวจขอมูลโรงเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรุปสาเหตุการตาย เปนสถิติรายโรค
2. สรุปคะแนนการดําเนินงานตามตัวชี้วัด CIO
3. รองรับระบบงานสํารวจที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจาก 43 แฟม
ผลการพัฒนา
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3. Line Official Covid-19 สสจ.มหาสารคาม(ผูพัฒนา นายเดชาชิต แกวมวง)
Line Official Covid-19 พัฒนาขึ้นมาเพื่อประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในเรื่องโรค
Covid-19 และใหสามารถลงทะเบียนประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลําเนา รายงานสภานการณืโรคในจังหวัด
ใหประชาชนรับทราบอยางรวดเร็ว

4. ระบบจัดเก็บขอมูล “ขับเคลื่อนการดําเนินงานจังหวัดไอโอดีน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
มหาสารคาม มุงสูเด็กมหาสารคาม 4.0 (Cockpit Smart Kids Taksila 4.0)” และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (ประจําปงบประมาณ 2563) (ผูพัฒนา นายบัญชา อุดมวิเศษ)
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5. เว็บไซตศูนยบัญชาการเหตุการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และขอมูลสถานการณ
COVID-19 จังหวัดมหาสารคาม

7. การจัดการครุภัณฑคอมพิวเตอรสํานักงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนบุคลากรทั้งหมด 146 คน บุคลากรที่มีความ
จําเปนที่ตองใชคอมพิวเตอร 131 คน ปจจุบันมีครุภัณฑคอมพิวเตอรดังนี้
1. Personal Computer (PC) จํานวน 124 เครื่อง
2. Notebook Computer 13 เครื่อง
3. ปริ้นเตอร All In one 28 เครื่อง
จากการสํารวจมีเจาหนาที่ยังไมมี Computer จํานวน 7 คนและคอมพิวเตอรเกาควร
ทดแทน 13 เครื่อง

