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แผนงานที่ 4 
การบริหาร
จัดการ
ส่ิงแวดล้อม

 -หน่วยบริการผ่าน
เกณฑ์ส าหรับการ
จัดบริการอาชวีอนา
มัยและเวชกรรม
ส่ิงแวดล้อม

 โครงการ
ส่ิงแวดล้อมสดใส
 ใส่ใจสุขภาพ ปี 
2562

 1.ประเมินความ
เส่ียงของเจ้าหน้าที่ 
 2.ทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย
 การได้ยิน 
สมรรถภาพปอด    
 3.ตรวจประเมิน
ส่ิงแวดล้อม

      2,000  -บุคลากรกลุ่มเส่ียง
ได้รับการตรวจ
สุขภาพจากการท างาน

√ √  -กลุ่มงาน
บริการด้าน
ปฐมภูมิและ
องค์รวม

แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  สาขา
โรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง(Service
 Plan)

ร้อยละอตัราตาย
ของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง และ
ระยะเวลาที่ได้รับ
การรักษาที่เหมาะสม

โครงการเชงิรุก
ออกให้ความรู้
เร่ืองโรคหัวใจ
ขาดเลือด
เฉยีบพลันและ
โรคหลอดเลือด
สมอง

จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
โรคหัวใจขาดเลือด
เฉยีบพลันและโรค
หลอดเลือดสมอง

7,500      ประชาชนกลุ่มเส่ียง 
(DM,HT) ,ประชาชน
ทั่วไป

√ √  คุณพลจุรี/
คุณมัลลิกา 
งานอบุัติเหตุ
ฉกุเฉนิ

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
 เงนิบ ำรงุ

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ

 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน NCD Clinic
 Plus อย่างน้อยร้อย
ละ 70

โครงการรับ
ประมาณ NCD 
คุณภาพ 
ปีงบประมาณ 
2562

น าเสนอการ
ด าเนินงาน NCD 
clinic Plus

10,000    เจ้าหน้าที่ผู้รับการ
ประเมิณ อสม. ผู้น า
ชมุชน และผู้ประเมิน
 NCD Clinic Plus

√ √

แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ

1. ร้อยละผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี (HbA1C <7%) 
                  2.  
ร้อยละผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่

โครงการอบรม  
 อสม.นักสืบ 
ปีงบประมาณ 
2562         

ให้ความรู้  อสม. 
เพื่อให้สามารถ

ชว่ยเหลือผู้ป่วยใน
การท า SMBG/HBP

20,000    อสม. 47 หมูบ่้าน 
หมูบ่้านละ 2 คน     

จ านวน 92 คน

√ อสม. มีงานประจ า
ท าอาจจะเขา้อบรม
ไม่ครบ   และงาน
ท างานในหน้า อส
ม.นักสืบอาจจะไม่
สม่ าเสมอ

คลินิกโรค
เร้ือรัง /รพ.
สต.

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ

1. ร้อยละผู้ป่วย
โรคเบาหวานที่
ควบคุมระดับน้ าตาล
ได้ดี (HbA1C <7%) 
                  2.  
ร้อยละผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมความดัน
โลหิตได้ดี (BP < 
140/90 mm.Hg)

โครงการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  

ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง
 สุขภาพดีวิถี
ธรรม วิถไีทย
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562

ให้ความรู้ผู้ป่วย
โรคเบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง
เกีย่วกบัการดูแล
สุขภาพตามวิถี
ธรรม วิถไีทย

จ านวนผู้ป่วย DM,HT
 ในเขตรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลภักดีชมุพล

√  การจัดอบรมให้
ผู้ป่วยทั้งหมดต้ังใช้
งบประมาณ
จ านวนมากและ
ต้องใชร้ะยะเวลา
ในการจัดโครงการ
หลายวัน  และ
ผู้ป่วยเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง
อาจจะไม่เขา้ร่วม
อบรม

ศสช./คลินิก
โรคเร้ือรัง

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  
(Service Plan)

อตัราความส าเร็จ
การรักษาผู้ป่วยวัณ
โรครายใหม่

2.โครงการ
ควบคุมป้องกนั
วัณโรค  อ าเภอ
ภักดีชมุพล 
จังหวัดชยัภูมิ
ปีงบประมาณ 
2562

 1.ค้นหาคัดกรอง
วัณโรคในกลุ่มผู้
สัมผัสร่วมบ้าน ผู้
ติดเชือ้ HIV และ
ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง     
        

17,875    1.ผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ได้รับการรักษา
ต้ังแต่เร่ิมแรก          
             2.เพิ่ม
อตัราความส าเร็จใน
การรักษาวัณโรค

√ √ 1.ผู้ป่วยขาดความ
ตะหนักในการกนิ
ยา การรักษาไม่
ต่อเนือ่ง

นส.วิภาวดี 
ต้ืนชยัภูมิ

แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  
(Service Plan)

ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่ใชย้า
อย่างสมเหตุผล 
(RDU)

โครงการอบรม
การใชย้าอย่าง
สมเหตุผล 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562

อบรมวิชาการ/ 
รพ.ภักดีชมุพล

10,000    บุคลากรสาธารณสุข 
อ.ภักดีชมุพล

√ √ เภสัชกรรม

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ



1 2 3 4 1 2 3 4
 แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  
(Service Plan)

อตัราตายทารกแรก
เกดิ

โครงการพฒันา
ศักยภาพ
บุคลากร  ใน
การดูแลมารดา
ทารก

บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ 2,025      จนท.ผู้ปฏิบัติงาน √ √ งานห้องคลอด

แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service Plan)

ร้อยละของการ
บรรเทาอาการปวด
และการจัดการ
อาการต่างๆด้วย 
Strong Opioid 
Medication ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย

โครงการ การ
พฒันาเครือขา่ย
การดูแลผู้ป่วย
แบบ
ประคับประคอง

จัดอบรมเจ้าหน้าที่
และเครือขา่ย 
จ านวน 30 คน

1.เจ้าหน้าที่มีความรู้
และทักษะในการดุ
แลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
        2. มีเครือขา่ย
ในการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย

√               - ภาลินี ตอพล 
        IPD

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบบริการ
สุขภาพ 
(Service Plan)

1.อตัราการตายใน
ผู้ป่วย Sepsis 
shock น้อยกว่าร้อย
ละ 30       2.อตัรา
ตายผู้ป่วยติดเชือ้ใน
กระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด   
community-
acquired

โครงการ การ
พฒันาการดูแล
ผู้ป่วย Sepsis

จัดอบรมเจ้าหน้าที่
จ านวน 20 คน

เจ้าหน้าที่มีความรู้
และทักษะในการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis

ภาลินี ตอพล 
        IPD

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  สาขา
โรคไต(Service
 Plan)

รอยละของผูปวย 
CKD ที่มีอตัราการ
ลดลงของ eGFR<4
 ml/min/1.73m2/yr

โครงการฟื้นฟู
ความรู้ผู้ดูแล
และผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรังเพื่อชะลอ
การเส่ือมของไต
 ปีงบประมาณ 
2562

อบรมให้ความรู้
ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง
 / รพ.ภักดีชมุพล

    10,000 ผู้ดูแลและผู้ป่วยโรค
ไตเร้ือรังทีเขา้รับ
บริการใน CKD clinic
 จ านวน 300   คน

√ √ ผู้ดูแลบางคน อาจ
ไม่สะดวกในการ
เขา้ร่วมอบรม

คลินิกโรค
เร้ือรัง

แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  
(Service Plan)

1) ร้อยละของผู้ป่วย
ตาบอดจากต้อ
กระจก (Blinding 
Cataract) ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน

โครงการผ่าตัด
ต้อกระจก

1. คัดกรองผู้ป่วย
ต้อกระจกตาม
หลักเกณฑ์ 2.
ด าเนินการผ่าตัด
ต้อกระจก

   404,500 ผู้ป่วยต้อกระจก
จ านวน 35 ราย

√ √ √ √     ผู้ป่วยต้อ
กระจกอาจมีการ
เปล่ียนใจไม่เขา้
ร่วมโครงการเมือ่
ถงึวันผ่าตัดต้อ
กระจก ท าให้
เป้าหมายอาจลด
น้อยลง

นางปัฐมา
ภรณ์  สีเสน  
        งาน
ผู้ป่วยนอก

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  
(Service Plan)

ร้อยละผู้ติดสารเสพ
ติด ที่บ าบัดครบตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและ
ได้รับการติดตาม
ดูแลต่อเนือ่ง 1 ปี 
(Retention Rate)

โครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

ประชาชนอ าเภอ
ภักดีชมุพล

    60,000 √ √ น.ส.ล าเพย,
นายพรีะ,
นายมานิตย์ 
งานยาเสพติด

แผนงานที่ 6 
การพฒันา
ระบบริการ
สุขภาพ  
(Service Plan)

ร้อยละของ
โรงพยาบาลระดับ M
 และ F ในจังหวัดที่
ให้การบริบาลฟื้นฟู
สภาพระยะกลาง
แบบผู้ป่วยใน 
(Intermediate 
Bed/Ward)

กรพฒันาการ
ดูแลฟื้นฟสูภาพ
ระยะกลาง ใน
กลุ่มผู้ป่วย 
Trama ,HI, 
Stroke

จัดโซนการบริบาล
ฟื้นฟสูภาพระยะ
กลาง ในกลุ่มผู้ป่วย
 Trama ,HI, 
Stroke

ผู้ป่วยกลุ่ม 
IntermediateTrama,
HI,Stroke ได้รับการ
ดูแลฟื้นฟู

ทับทิม ศรีคุณ
         IPD

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 11 
การพฒันา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกดั
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขัน้ 3

โครงการพฒันา
ศักยภาพ
บุคลากรทีม
คุณภาพ  เพื่อ
รับรอง
โรงพยาบาล
คุณภาพ (walk 
rally)

ทุกทีมคุณภาพย่อย
 9 ทีม  จัด
กจิกรรมประชมุ
เชงิปฏิบัติการเพื่อ
พฒันาความรู้
ความสามารถด้าน
งานคุณาพ

100,000   1. เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้  ความเขา้ใจ
งานคุณภาพ  ทิศทาง
นโยบายองค์กรใน
ปีงบประมาณ 2562

√ √ √ √ √ √ งานศูนย์
คุณภาพ

แผนงานที่ 11 
การพฒันา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกดั
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขัน้ 3

พ ฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการเคร่ืองมือ
แพทย์"ศึกษาดู
งานการใชง้าน
โปรแกรมRMC "

1.ศึกษาดูงาน
ระบบบริหาร
จัดการเคร่ืองมือ
แพทย์ รพ.ห้วย
แถลง จ.
นครราชสีมา

6,200      คณะกรรมการทีม
เคร่ืองมือ

√ √ 1.ส่งซ่อม online
แต่เนือ่งจากมี
บุคลากรที่จ ากดั
อาจท าให้การใช้
งานอาจเกดิความ
ล่าชา้

ทีมเคร่ืองมือ
แพทย์

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 11 
การพฒันา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกดั
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขัน้ 3

เพิ่มความรู้การ
อา่นค่าผลการ
สอบเทียบและ
การบ ารุงรักษา
เชงิป้องกนั
เคร่ืองมือแพทย์

จัดอบรมสอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย์

    20,600 จนท.รพ. √ √ ทีมเคร่ืองมือ
แพทย์

แผนงานที่ 11 
การพฒันา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกดั
กระทรวง
สาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐาน
ผ่านการรับรอง HA 
ขัน้ 3

สอบเทียบ
เคร่ืองมือแพทย์

1.สอบเทียบ
เคร่ืองมือใน รพ. 
และ รพ.สต.โดย
ส านักงาน
สนับสนุนบริการ
เขต.9

53,500    1.การสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์จาก สบสเขต 9 สามารถให้บริการเฉพาะกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ประเภทความเส่ียงสูงในส่วนเคร่ืองมือทั่วไปต้องท าเร่ืองเทียบรอบที่สอง (นอกแผน)ท าให้ทาง รพ.ต้องมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม      2.การรวบรวมเคร่ืองมือแพทย์ที่จะเขา้สอบเทียบอาจได้จ านวนไม่ครบทีมเคร่ืองมือ
แพทย์

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงาน 11 
การพฒันา
ระบบธรรมาภิ
บาลและ
องค์กรคุณภาพ

ร้อยละของ รพ.สต.
ที่ผ่านเกณฑ์การ
พฒันาคุณภาพ รพ.
สต.ติดดาว

โครงการพฒันา
ศักยภาพ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาวปี
2562

 ประชมุคณะพี่
เล้ียงรพ.สต.ติด
ดาวออกประเมิน 
รพ.สต. 1.รพ.สต.
บ้านเจียง 2.รพ.
สต.หนองตะเคียน 
3.รพ.สต.คลองจัน
ลา เพื่อสรุปปัญหา
และออกประเมิน
ทุก2เดือน

      4,500 เพื่อเป็นการกระตุ้น
การพฒันาให้รพ.สต.
ผ่านประเมิน
มาตรฐานรพ.สต.ติด
ดาว

√ √ √ สุรางค์

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)



1 2 3 4 1 2 3 4
แผนงานที่ 12 
การพฒันา
ระบบขอ้มูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพ

ร้อยละของจังหวัดที่
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

โครงการ 
Analytic & 
Databases 
Cleaning For 
NHSO 
Foundations

ประชมุเชงิ
ปฏิบัติการ/รพ.
ภักดีชมุพล

    46,296 จนท.รพ / รพ.สต. √ √ IT

แผนงานที่ 14 
การพฒันา
งานวิจัย และ
นวัตกรรมด้า
สุขภาพ

จ านวนนวัตกรรม 
หรือเทคโนโลยี
สุขภาพที่คิดค้นใหม่ 
หรือที่พฒันาต่อยอด

โครงการพฒันา
งานประจ าท า
เป็นวิชาการ  
งาน CQI  วิจัย  
R๒R  คร้ังที่ 6

ประชมุให้ความรู้
เกีย่วกบัการเขยีน
งานวิชาการ  
ทบทวน

100,000   1. เพื่อให้ทุก
หน่วยงานใน  คป.
สอ.ภักดีชมุพล  
พฒันางานนวัตกรรม ,
 CQI  , R2R

√ √ √ √ √ √ √ ศูนย์คุณภาพ

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)



1 2 3 4 1 2 3 4
1. ร้อยละ 100  
ของฝ่าย/กลุ่มงานใน
โรงพยาบาลภักดีชมุ
พล  มีการจัดท า
แผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์

โครงการประชมุ
เชงิปฏิบัติการ
จัดท าแผนเพื่อ
พฒันาสุขภาพ
และแผนปฏิบัติ
การสาธารณสุข  

ประชมุจัดท าแผน /
 รพ.ภักดีชมุพล

      9,350 คณะกรรมการและ
คณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์

√ √ งานแผนและ
ยุทธศาสตร์

1.ร้อยละ 100 ของ
อ าเภอผ่านเกณฑ์
นิเทศงาน

โครงการนิเทศ  
ติดตาม และ
ประเมินผลงาน
สาธารณสุข 
อ าเภอภักดีชมุ
พล  จังหวัด
ชยัภูมิ  
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562

ตรวจ นิเทศ ก ากบั
การปฏิบัติงาน / 
รพ.ภักดีชมุพล,
สสอ.ภักดีชมุพล

27,000    ผู้นิเทศงาน จาก
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชยัภูมิ   
จ านวน  20 คน
  ผู้รับการนิเทศ  
คณะกรรมการ
ประสานงาน
สาธารณสุขระดับ
อ าเภอ (คปสอ.)    
จ านวน 60 คน

√ √ √ √ งานแผนและ
ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2)



1 2 3 4 1 2 3 4
พฒันาศักยภาพ
 อสม. ปี 2561

45,600 อสม.เขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาล   9
หมูบ่้าน

√ √ 1.อสม.ขาดความ
ตระหนักในด้าน
การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง       2.
ขาดความต่อเนือ่ง

ฝ่าย
สุขาภิบาล
และป้องกนั
โรค กลุ่มงาน
บริการด้าน

โครงการอบรม
เชงิปฏิบัติการ
ผู้กอ่การดี

จัดกจิกรรมให้
ความรู้เกีย่วกบั
การป้องกนัเด็ก
จมน้ า การชว่ยฟื้น
คืนชพี   - 
แบ่งกลุ่มฝึก
ปฏิบัติการลอยตัว 
ป้องกนัจมน้ า

    17,000 นักเรียนในพื้นที่ อบต.
 จ านวน 4 อบต.

√ √  คุณพลจุรี/
คุณณัฐริกา/
คุณเปรมชยั 
งานอบุัติเหตุ
ฉกุเฉนิ

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน



1 2 3 4 1 2 3 4
โครงการซ้อม
แผนอบุัติเหตุ
กลุ่มชน

ซ้อมแผนอบุัติเหตุ
กลุ่มชน

18,300    จนท.รพ., จนท.รพ.
สต.,ต ารวจ,กูช้พีต าบล
 และ อ าเภอ

√ √  คุณพรีะ/คุณ
จิตติ/คุณสิริ
ยา งาน
อบุัติเหตุ
ฉกุเฉนิ

โครงการเชงิรุก
ออกให้ความรู้
เร่ืองการป้องกนั
และลดอบุัติเหตุ
ทางถนน

จัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์การ
ป้องกนัและลด
อบุัติเหตุทางถนน

10,500    ประชาชนทั่วไป  ,
นักเรียนมัธยม 2 
โรงเรียน

√ √  คุณพรีะ/คุณ
จิตติ/คุณสิริ
ยา งาน
อบุัติเหตุ
ฉกุเฉนิ

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)



1 2 3 4 1 2 3 4
1.ร้อยละ 90 ของ
เด็ก ป.1 ได้รับ
บริการตรวจฟนัคัด
กรองเพื่อท าการ
เคลือบหลุมร่องฟนั
2. ร้อยละ 50 ของ
จ านวนนักเรียน ป.1 
(6ปี) ได้รับบริการ
เคลือบหลุมร่องฟนั
ในฟนักรามแท้ซ่ีที่ 1

โครงการย้ิม
สดใสเด็กไทย
ฟนัดี ส่งเสริม
สุขภาพและ
ป้องกนัโรคด้าน
ทันตกรรม
ส าหรับเด็ก คป
สอ.ภักดีชมุพล  
จังหวัดชยัภูมิ 
ปีงบประมาณ 
2562

 - ตรวจสุขภาพ
ชอ่งปากเด็ก
นักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา 
ป.1 – ป.6
-  จัดบริการทันตก
รรม ตามความ
จ าเป็นและ
เหมาะสม
 - จัดกจิกรรม
รณรงค์ส่งเสริม
ทันตสุขภาพใน

30,000     - โรงเรียนประถม 20
 โรงเรียน
 - นักเรียนชัน้ ป.1-6 
จ านวน 2,200 คน

√ √ √ √ 1. ต้องท ากจิกรรมตามที่โรงเรียนเปิดการศึกษา ท าให้ผลงานบางตัวชีวั้ดไม่สามารถสรุปผลงานได้ทันน.ส.รุ่งอรุณ 
โพธ์ิทิพย์ 
ฝ่ายทันต
สาธารณสุข

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2)



1 2 3 4 1 2 3 4
1.ร้อยละ 80 ของ
เด็กนักเรียนชัน้
อนุบาลในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ได้รับ
การตรวจสุขภาพ
ชอ่งปาก
 และลงบันทึกใน
ฐานขอ้มูล

โครงการหนู
น้อยฟนัดี
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค
ด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย คปสอ.
ภักดีชมุพล 
จังหวัดชยัภูมิ  
ปีงบประมาณ 
2562

 - ตรวจคัดกรอง
เด็กชัน้อนุบาลใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา  
และตรวจสุขภาพ
ชอ่งปากพร้อมลง
บันทึกในฐานขอ้มูล
  

    10,000  - โรงเรียนประถม 20
 โรงเรียน
 - นักเรียนชัน้อนุบาล
จ านวน  775 คน

√

√

√ √

1. ระยะเวลาใน
การท ากจิกรรมมี
จ ากดั

น.ส.รุ่งอรุณ 
โพธ์ิทิพย์ 
ฝ่ายทันต
สาธารณสุข

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน



1 2 3 4 1 2 3 4
โครงการรักษค์น
 รักษอ์งค์กร
คุณภาพ พฒันา
ศักยภาพการ
ท างานเป็นทีม 
โรงพยาบาล

กจิกรรมอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ  
ประชมุกลุ่มและ
น าเสนอผลงาน /
รัตนปุระ บีช รี
สอร์ท  จังหวัด

   515,900 1. เพื่อส่งเสริมให้เกดิ
การพฒันา
กระบวนการท างาน
คุณภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการ
พฒันางานทุกระบบ

√ √

โครงการ
โรงพยาบาล
คุณธรรม  ส่อง
ใจไทภักดีคร้ังที่ 
 2
คป.สอ.ภักดีชมุ
พล  

น าเสนอผลการ
ด าเนินงาน
โรงพยาบาลโดยจัด
สถานที่ให้ทุก
หน่วยงานน าเสนอ
ผลงาน / โรง
พยาบาลักดีชมุพล

50,450    เพื่อเป็นการเผยแผ่
ความดีของบุคคล  
หน่วยงาน  องค์กร  
แกส่าธารณชนอ าเภอ
ภักดีชมุพล

√ √

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)



1 2 3 4 1 2 3 4
โครงการ
เครือขา่ยสุขภาพ
 ลดพงุรักษโ์ลก 
คปสอ.ภักดีชมุพล

ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ออกก าลังกาย

50,000 1.เพื่อเน้นการกระตุ้น
ให้เจ้าหน้าที่
,ประชาชน มี
เครือขา่ยสุขภาพดี
แขง็แรง

√ √ √ √ √ √ √ สุรางค์ /
DPACรพ.
ภักดีชมุพล

พรบ.สัญจร ออก
ประชาสัมพนัธ์การ
รณรงค์การจัดท า
พรบ.ผู้ประสบภัย
รถจักรยานยนต์แก่
ประชาชนทั่วไปใน
เขต อ.ภักดีชมุพล

14,000    √ √ งานประกนั
สุขภาพ

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2)



1 2 3 4 1 2 3 4
โครงการภาษา
พาเพลิน

แผนการอบรม
เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การส่ือสารด้าน
ภาษาแก่
ชาวต่างชาติและ
ต่างด้าว

5,050      √ √ งานประกนั
สุขภาพ

ปัญหำ/อุปสรรค
ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)



1 2 3 4 1 2 3 4
โครงการบูรณา
การให้ความรู้
สิทธิผู้พกิาร 
ตรวจรับรอง
ความพกิารและ
ขึน้ทะเบียนผู้
พกิารด้านหู  
One  stop  
service

ประสานรพ.สต./
ผู้น าชมุชน ในการ
ค้นหาผู้พกิารด้าน
หู/ประสานทีม
แพทย์จากรพ.
ชยัภูมิ ในการออก
ตรวจรับรองความ
พกิาร/ประสานพ
มจ.ชยัภูมิในการ
ออกบัตรผู้พกิาร

30,100    √ √ งานประกนั
สุขภาพ

 เงนิบ ำรงุ
เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)
แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)

กิจกรรม/สถำนที่
ด ำเนิน'งำน



1 2 3 4 1 2 3 4
โครงการพฒันา
ผู้น าทางการ
พยาบาล สู่
มาตรฐาน QA 
และการประกนั
คุณภาพการ
พยาบาล

ประชมุการพฒันา
งาน การพยาบาล

52,800    √ √ กลุ่มการ
พยาบาล

โครงการพฒันา
คุณภาพผู้
ชว่ยเหลือคนไข้
และพนักงาน
บริการสู่งาน
คุณภาพ และ 
CQI นวัตกรรม

อบรมพฒันา
คุณภาพผู้
ชว่ยเหลือคนไข้

8,000      √ √ กลุ่มการ
พยาบาล

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)



1 2 3 4 1 2 3 4
ผู้ป่วย Stroke ได้รับ
การฟื้นฟทูาง
กายภาพบ าบัดทั้งที่
โรงพยาบาลและบ้าน
 ภายใน 7-14 วัน 
นับจากวันที่  d/c   
จากรพ.แม่ขา่ย

โครงการ
ให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพใน
ผู้ป่วย Stroke 
เขตอ าเภอภักดี
ชมุพล

ให้การฟื้นฟผูู้ป่วย 
Stroke และชดุ
ออกก าลังกาย
เบื้องต้น

    10,000 ผู้ป่วย Stroke ได้รับ
การฟื้นฟทูาง
กายภาพบ าบัดทั้งที่
โรงพยาบาลและบ้าน
 ภายใน 7-14 วัน นับ
จากวันที่  d/c   จาก
รพ.แม่ขา่ย

√ √ กลุ่มงานเวช
ศาสตร์ฟื้นฟู

โครงการส ารวจ
และอบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านช าอ าเภอ
ภักดีชมุพล

อบรมวิชาการ 
และออกส ารวจ

      6,000 ร้านช า ในอ.ภักดีชมุ
พล

√ √ งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค

ผู้เสนอแผน ผู้อนุมัติแผน

ลงชือ่.......................................................... ลงชือ่.........................................................
(นายวิชติ  รุ่งพทุธิกลุ) (........................................................................)

แผนพัฒนำสำธำรณสุข ระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562
อ ำเภอภักดีชุมพล  จงัหวดัชัยภูมิ

แผนงำน (1) ตัวช้ีวดั (2) โครงกำร (3)
กิจกรรม/สถำนที่

ด ำเนิน'งำน
 เงนิบ ำรงุ

เป้ำหมำยของ
โครงกำร (5)

แผนกำร
ด ำเนินงำน

(ไตรมำส) (6)

แผนกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

(ไตรมำส) (7)
ปัญหำ/อุปสรรค

ทีค่ำดวำ่จะเกิด (8)

หน่วย
ด ำเนินงำน 

(9)

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชมุพล





















โครงการเชือ่มโยงคุณภาพบริการพยาบาลตาม
มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล(QA)
และการตามรอยโรค(Tracer) สู่มาตรฐาน HA   
9700 บาท










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































