
ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

1
โครงการดูแลรักษามารดาท่ีเกิดภาวะ
วิกฤติในห้องคลอด

√
1,500 เงินบ ารุง

คุณน  าฝน

2
โครงการมหัศจรรย์  1,000 วัน  ต าบล
เจาทอง

√ √
35,000 กองทุนต าบลเจาทอง คุณสุรางค์

3
โครงการมหัศจรรย์  1,000 วัน  ต าบลวัง
ทอง

√ √
15,000 กองทุนต าบลวังทอง คุณสุรางค์

4 โครงการป้องกันขาดธาตุเหล็ก √ 15,000 สปสช คุณหน่ึงฤทัย

5 โครงการประเมินความฉลาดทางอารมณ์  √ 15,000 สปสช คุณหน่ึงฤทัย

6
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง (LTC)ต.เจาทอง

√ 180,000 กองทุนต าบลเจาทอง คุณสุภาพร

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร

รำยงำนแผนปฏิบัติรำชกำร โรงพยำบำลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2565
ระหว่ำง เดือน ตุลำคม 2564 - มิถุนำยน 2565 

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

7
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิง (LTC)ต.วังทอง

√ 65,000 กองทุนต าบลวังทอง คุณสุภาพร

8 โครงการผู้สูงอายุ ต าบลเจาทอง √ 15,000 กองทุนต าบลเจาทอง คุณสุรางค์

9
โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงรายใหม่

√ 6,000 เงินบ ารุง
คุณศิรินภา

10 โครงการส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ √ √ 2,800 เงินบ ารุง คุณพิกุล

11
 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้าน
สุขภาพ และ อสม.

√ 45,200 เงินบ ารุง
คุณรุจิรา

12
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสา 
เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล

√ 8,000 เงินบ ารุง
คุณสมเกตน์

13
โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง

√ √ √ 12,500 เงินบ ารุง 12,490 100% คุณพลจุรี

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

14
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล

√ 17,000 เงินบ ารุง คุณมลิสา

15
โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล   
  คปสอ. ภักดีชุมพล

√ 6,000 เงินบ ารุง
คุณนุจรี

16
โครงการอมรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
ในชุมชน อ.ภักดีชุมพล

√ 6,000 เงินบ ารุง
คุณนุจรี

17
 โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ
ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึง
เฉียบพลัน

√ ไม่ใช่งบประมาณ

คุณภาลินี

18
โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

√ √ √ 50,000 เงินบ ารุง 50,000 100%
คุณพนิดา

19
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

√ √ √ 50,000 สปสช. 50,000 100%
คุณล าเพย

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

20
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 
สาขาหลัก

√ ไม่ใช่งบประมาณ คุณภาลินี

21
โครงการฟ้ืนฟูความรู้ผู้ดูแลและผู้ป่วยโรค
ไตเร้ือรังเพ่ือชะลอการเส่ือมของไต

√ 10,000 เงินบ ารุง คุณดวงฤดี 

22  โครงการผ่าตัดต้อกระจก √ 404,500 เงินบ ารุง คุณปัฐมาภรณ์

23
โครงการการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง 
(Intermediate Care; IMC)

√ ไม่ใช่งบประมาณ คุณทับทิม

24
โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ 
พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม 
โรงพยาบาลภักดีชุมพล

√ 500,000 เงินบ ารุง คณะกรรมการ
 HR

25
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลลูกหนี ค่า
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลภักดีชุมพล

√ √ √ 13,280 เงินบ ารุง 13,280 100% คุณลิขิต

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

26
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์

√ √ √ 98,000 เงินบ ารุง คุณพนิดา

27
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
เพ่ือพัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบัติการ
สาธารณสุข

√ √ √ 6,450 เงินบ ารุง 1,900 100% คุณอุมาริน

28
โครงการรับตรวจราชการและนิเทศงาน   
   คปสอ.ภักดีชุมพล อ าเภอภักดีชุมพล    
  จังหวัดชัยภูมิ

√ 32,500 เงินบ ารุง คุณอุมาริน

29
โครงการ การดูแลผู้ป่วย ผู้ติดเช้ือ ด้วยยา
ต้านไวรัสเอดส์

√ 10,000 เงินบ ารุง คุณดวงฤดี

30 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2565 √ 30,800 เงินบ ารุง คุณวิภาวดี

31 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน √ √ √ 17,500 เงินบ ารุง 17,500 100% คุณพีระ

32
โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเร่ือง
การส่งต่อ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันสูง

√ 9,600 เงินบ ารุง
คุณพลจุรี

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

33
โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพทางการ
พยาบาล QA

√ 11,200 เงินบ ารุง
คุณพลจุรี

34
โครงการ “ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง 
ลดโรค"

√ √ √ 48,000 เงินบ ารุง
คุณอนุชิดา

35 โครงการพรบ.สัญจร 2565 √ 9,800 เงินบ ารุง ไม่ใช่งบ คุณพิมพ์อุมา

36 โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ √ 60,000 เงินบ ารุง ไม่ใช่งบ คุณศจีวรรณ

37
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย พัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีแบบย่ังยืน

√ √ √ 13,360       เงินบ ารุง 13,000    100% คุณปานจิตร

38
โครงการอมรมการใช้งานและบ ารุงรักษา
เชิงป้องกันเคร่ืองมือแพทย์และเคร่ืองมือ
ท่ีจ าเป็นในโรงพยาบาล

√ 20,000 เงินบ ารุง
คุณปานจิตร/
คุณศจีวรรณ

39
โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ

√ 10,000 เงินบ ารุง
คุณปานจิตร/
คุณศจีวรรณ

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

40
โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ ต าบลบ้าน
เจียง อ าเภอภักดีชุมพล

√ √ √ 4,920 กองทุนต าบลบ้านเจียง
คุณวรพล

41
โครงการแข่วคุณภาพ บ่เจ็บ ต าบลแหลม
ทอง อ าเภอภักดีชุมพล

√ 4,920 กองทุนต าบลแหลมทอง
คุณธนวริทธ์ิ

42 โครงการรักหนู  รักษ์ฟัน ต าบลเจาทอง √ √ √ 5,170 กองทุนต าบลเจาทอง คุณรัชนก

43 โครงการรักหนู  รักษ์ฟัน ต าบลบ้านเจียง √ √ √ 6,620 กองทุนต าบลบ้านเจียง คุณรัชนก

44 โครงการศูนย์เด็กฟันดี  ต าบลบ้านเจียง √ √ √ 9,800 กองทุนต าบลบ้านเจียง คุณรัชนก

45

โครงการยิ มสดใสเด็กไทย
ฟันดี ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็ก 

√ √ √ ไม่ใช่งบประมาณ คุณสุนิสา

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

46

โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านทันตกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย

√ √ 14,000 เงินบ ารุง คุณรุ่งอรุณ

47

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเพ่ือการ
ดูแลเด็กและสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง  
(OSCC)

√ √ √ 4,312 สสจ.ชัยภูมิ 4,312 100% คุณธัณญามัย

48
โครงการบูรณาการสารสนเทศเพ่ือความ
สมบูรณ์ของข้อมูลรอบด้าน
คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

√ √ 25,480 เงินบ ารุง คุณลิขิต

49
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมบุคลากรโรงพยาบาลภักดีชุมพล

√ √ √ 95,000 เงินบ ารุง คุณมลิสา

50
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชน
สุขภาพดี ต าบลวังทอง   อ าเภอภักดีชุมพล

√ √ 22,600 กองทุนต าบลวังทอง คุณอนุชิดา

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)
 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร



ยังไม่
ด ำเนินกำร

ส่งโครงกำร
เพ่ือขออนุมัติ

สสจ.
อนุมัติแล้ว

ด ำเนินกำ
รแล้ว

51
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชน
สุขภาพดี ต าบลเจาทอง   อ าเภอภักดีชุม

√ √ 50,000 กองทุนต าบลเจาทอง คุณอนุชิดา

52
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียง   โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

√ √ √ ไม่ใช่งบประมาณ คุณปัณรส

53
โครงการสูงวัย ไร้โรคฟัน ส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ  อ าเภอภักดีชุม

√ √ √ ไม่ใช่งบประมาณ คุณวรพล

 แหล่งงบประมำณ

 
งบประมำ

ณท่ี
ด ำเนินกำร

 ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำม
เป้ำหมำย 
(ร้อยละ)

ผู้รับผิดชอบ
/เบอร์โทร

          สรุปผลการด าเนินการ             ส่งโครงการเพ่ือขอนุมัติ  จ านวน  24   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  45.28
                                               สสจ.อนุมัติแล้ว           จ านวน 23  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ   43.39
                                               ด าเนินการแล้ว           จ านวน 21   โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  39.62

ล ำดับ โครงกำร

สถำนะกำรด ำเนินงำน
งบประมำณ 

(บำท)



















เพ่ิม

เพ่ิม


