
แผนงาน/โครงการ โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการการดูแลมารดาท่ีมีภาวะวิกฤติ อัตราส่วนการตายมารดา

ไทยต่อการเกิดมีชีพแสน

คน

ม.ค.-ม.ีค.2566            1,750 เงินบํารุง PP&P Excellence คุณนํําฝน พลรัตน์

2 โครงการมหัศจรรย ์1000 วัน Plus 

ตําบลวังทอง

เพื่อให้หญิงตัํงครรภ์ท่ีมี

ภาวะโลหิตจางได้รับยา

เสริมธาตุเหล็กและมีการ

ติดตาม Hct  อย่าง

ต่อเนื่อง

ม.ค.-ม.ิย.2566          25,000 กองทุนตําบลวัง

ทอง

PP&P Excellence คุณสุรางค์  อภัยฤ

ทธิรงค์

3 โครงการมหัศจรรย ์1000 วัน Plus 

ตําบลเจาทอง

เพื่อให้หญิงตัํงครรภ์ท่ีมี

ภาวะโลหิตจางได้รับยา

เสริมธาตุเหล็กและมีการ

ติดตาม Hct  อย่าง

ต่อเนื่อง

ม.ค.-ม.ิย.2566          25,000 กองทุนตําบล

เจาทอง

PP&P Excellence คุณสุรางค์  อภัยฤ

ทธิรงค์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

4 โครงการประเมินและพัฒนาความฉลาด

ทางอารมณ์ (EQ)ในสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย ประจําปี 2566

ร้อยละของเด็กปฐมวัยมี

พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 

85    2.เด็กไทยมีระดับ 

สติปัญญาเฉล่ียไม่ต่ํากว่า 

100

ม.ค.-ม.ิย.2566          29,900 สปสช. เขต 9 PP&P Excellence คุณหนึ่งฤทัย ทอง

มาตร

5 โครงการไขปัญหาโลหิตจางจากการขาด

ธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน- 5 ปี  

1.เด็กไทย 6-12 เดือน ท่ี

ตรวจคัดกรองและพบ

โลหิตจาง  2.ร้อยละของ

เด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสม

ส่วนและส่วนสูงเฉล่ียท่ี

อาย ุ5 ปี ร้อยละ 62

ม.ค.-ม.ิย.2566          16,500 สปสช. เขต 9 PP&P Excellence คุณหนึ่งฤทัย ทอง

มาตร

6 โครงการสูงวัย ใจสบาย   เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ

ตรวจสุขภาพ โดยทีมสห

วิชาชีพ และกลุ่มท่ีมีความ

ผิดปกต ิได้รับการส่งต่อ 

เพื่อเข้ารับการรักษาท่ี

ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

ม.ค.-ม.ิย.2566          10,000 กองทุนตําบล

เจาทอง

PP&P Excellence คุณสุรางค์  อภัยฤ

ทธิรงค์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

7 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง (LTC)  เขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลเจาทอง  อําเภอภักดีชุมพล  

จังหวัดชัยภูมิ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล

ตาม Care Plan  ร้อยละ 

95                 2. ร้อย

ละของผู้สูงอายุมีแผน

ส่งเสริมสุขภาพด ี

(Wellness Plan)  ร้อย

ละ 50                     

3. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี

ผ่านการคัดกรอง พบว่า

เส่ียงต่อการเกิดภาวะ

สมองเส่ือมหรือภาวะหก

ล้มและได้รับการดูแล

รักษาในคลินิกผู้สูงอาย ุ 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย

ละ 30

ม.ค.-ม.ิย.2566         150,000 กองทุนตําบล

เจาทอง

PP&P Excellence คุณสุภาพร    บุญ

ช่วย 



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

8 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน

สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุและผู้ท่ีมี

ภาวะพึ่งพิง (LTC) เขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  องค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังทอง  อําเภอภักดีชุมพล  

จังหวัดชัยภูมิ

1. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล

ตาม Care Plan  ร้อยละ 

95                 2. ร้อย

ละของผู้สูงอายุมีแผน

ส่งเสริมสุขภาพด ี

(Wellness Plan)  ร้อย

ละ 50                     

3. ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี

ผ่านการคัดกรอง พบว่า

เส่ียงต่อการเกิดภาวะ

สมองเส่ือมหรือภาวะหก

ล้มและได้รับการดูแล

รักษาในคลินิกผู้สูงอาย ุ 

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย

ละ 30

ม.ค.-ม.ิย.2566          72,000 กองทุนตําบลวัง

ทอง

PP&P Excellence คุณสุภาพร    บุญ

ช่วย 



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

9 โครงการชาวภักดีชุมพลร่วมใจลดโลก

ร้อน

ร้อยละของโรงพยาบาลท่ี

พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อม

ได้ตามเกณฑ์ GREEN & 

CLEAN Hospital 

Challenge (ระดับ

มาตรฐานขํึนไป)

ม.ค.-ม.ิย.2566          25,000 เงินบํารุง PP&P Excellence คุณวิภาวดี      

ตืํนชัยภูม ิ

10 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ร้อยละของชุมชนมีการ

ดําเนินการจัดการสุขภาพ

ท่ีเหมาะสมให้กับ

ประชาชน

ม.ค.-ม.ิย.2566          50,000 เงินบํารุง PP&P Excellence คุณนวพล 

ชํานาญ



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

11 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแล

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ/โรคหลอด

เลือดสมอง

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

หัวใจเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลภายใน 3 

ช่ัวโมง มากกว่า 70 %

-ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลภายใน 2 

ช่ัวโมงมากกว่า 70 %

อัตราการเกิดโรค STEMI 

Stroke รายใหม่จากกลุ่ม 

CVD risk > 4 น้อยกว่า 5 

%

อัตราผู้ป่วย Sepsis เข้า

รับการรักษาภายใน 24 

ช่ัวโมง

ผู้ป่วย PC ได้รับการดูแล

ตามแผนการรักษา 100 

%

ม.ค.-ม.ีค.2566            8,500 เงินบํารุง Service Plan คุณพลจุร ี  

เปาะศิร/ิ       

คุณภาลิณี ตอพล



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

12 โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค อําเภอ

ภักดีชุมพล

 อัตราความสําเร็จการ

รักษาผู้ป่วยวัณโรคราย

ใหม่ ร้อยละ 88

ม.ค.-ม.ีค.2566          20,000 เงินบํารุง Service Plan คุณวิภาวดี      

ตืํนชัยภูม ิ

13 โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

(RDU community)

เพื่อส่งเสริมให้มีการส่ังใช้

ยาอย่างสมเหตุผลใน

สถานบริการ

มิ.ย.-ส.ค.2566          10,000 เงินบํารุง Service Plan คุณอภัศสร    

ฟองอ่อน

14 โครงการการช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด 

NCPR

อัตราตายทารกแรกเกิด

อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

28 วัน

ม.ค.-ม.ีค.2566            1,750 เงินบํารุง Service Plan คุณนํําฝน พลรัตน์

15 โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบ

ประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยก่ึง

เฉียบพลันอย่างต่อเนื่องในชุมชน

ร้อยละการให้การดูแล

ตามแผนการดูแลล่วงหน้า 

(Advance Care 

Planning) ในผู้ป่วย

ประคับประคองอย่างมี

คุณภาพ

ม.ค.-ม.ีค.2566                -   เงินบํารุง Service Plan คุณภาลิณี ตอพล



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

16 โครงการปลูกพืชสมุนไพรในการพัฒนา

ระบบด้านการผลิตยาสมุนไพร 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566

1. เพื่อเป็นการพัฒนา

ระบบด้านการผลิตยา

สมุนไพร ในโรงพยาบาล

ภักดีชุมพล 2. เพื่อ

การศึกษา หรือวิจัย 

สรรพคุณทางยา มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

3. เพื่อส่งเสริมการปลูก

พืชสมุนไพรให้ต่อเนื่อง 4. 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน

สมุนไพรให้กับประชาชน 

นักเรียนหรือบุคคลท่ีสนใจ

พืชสมุนไพร 

ม.ค.-ม.ีค.2566          30,000 เงินบํารุง Service Plan คุณพนิดา       

มากนุษย์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

17 โครงการคัดกรองสุขภาพจิตวัยรุ่นใน

โรงเรียน

เพื่อคัดกรองสุขภาพจิต

วัยรุ่นให้สามารถรู้ทัน

ความรู้สึกตังเอว เพื่อลด

อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จ

ในวัยรุ่น

ม.ค.-ม.ิย.2566          20,000 เงินบํารุง Service Plan คุณธัณญามัย  ริน

คํา

18 โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย 

Sepsis

อัตราตายผู้ป่วยติดเชํือใน

กระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-

acquired

ม.ค.-ม.ีค.2566                -   เงินบํารุง Service Plan คุณภาลิณี ตอพล

19 โครงการผ่าต้อกระจก ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจก

ชนิดบอด (Blinding 

Cataract) ได้รับการ

ผ่าตัด ภายใน 30 วัน

ม.ค.-ม.ีค.2566         404,500 เงินบํารุง Service Plan คุณปัฐมาภรณ์ สี

เสน

20 โครงการบําบัดฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพ

ติด ประจําปีงบประมาณ 2566

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพ

ติดเข้าสู่กระบวนการ

บําบัดรักษา ได้รับการ

ดูแลอย่างมีคุณภาพ

ต่อเนื่องจนถึงการติดตาม 

(Retention Rate)

ม.ค.-ม.ีค.2566          56,000 เงินบํารุง Service Plan คุณมานิตย ์    

ชิดชัยภูมิ



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

21 โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพการทํางานเป็นทีม 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

พัฒนากระบวนการ

ทํางานคุณภาพและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนางานทุกระบบ

ขององค์กรร่วมกัน 

ม.ค.-ม.ิย.2566         500,000 เงินบํารุง People Excellenceคุณพลจุร ี  

เปาะศิร/ิ       

คุณอุมาริน   

สวัสดิ์นะที

22 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร

โรงพยาบาลภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Happy MOPH กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวง

แห่งความสุข

พ.ย.2565-ส.ค

2566

         96,000 เงินบํารุง People Excellenceคุณณัชกานต ์   

อินต๊ะรินทร/์

คุณปัณรส                  

แสงตระกูลกมล 

23 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค

เพื่อพัฒนาให้บุคลากรมี

การเรียนรู้อย่างถูกต้องใน

เรื่อง อาหาร การออก

กําลังกายและการจัดการ

กับอารมณ์ท่ีเหมาะสม

ม.ค.-ม.ิย.2566          48,000 เงินบํารุง People Excellenceคุณอนุชิดา เฮ

มโนนทอง



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

24  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การป้องกันและควบคุมการติดเชํือใน

โรงพยาบาล คปสอ.ภักดีชุมพล  

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีความรู้

ด้านการป้องกันและ

ควบคุมการติดเชํือใน

โรงพยาบาล

ม.ค.-ม.ีค.2566          16,000 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณมลิสา      

บ่วงรักษ์

25 โครงการ-Review-ระบบฐานข้อมูล

ปีงบประมาณ2565

เพื่อให้สามารถบันทึก

ข้อมูลได้ตามตัวชํีวัดเกณฑ์

คุณภาพและผลงานการ

บริการปฐมภูม ิ(QOF)

 เม.ย.2565          25,180 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณลิขิต      

โสภาพิมลพักตร์

26 โครงการการสร้างระบบรายงาน แบบ 

Data Visualization

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การนําเสนอข้อมูลต่างๆ 

และระบบรายงาน

 เม.ย.2565          26,062 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณลิขิต      

โสภาพิมลพักตร์

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

ระบบงาน  KPHIS IPD Paperless  ใน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

เพื่อพัฒนาระบบ KPHIS 

IPD Paperless การ

บันทึกข้อมูลในระบบการ

ดูแลผู้ป่วยในและเตรียม

ความพร้อม ด้านอุปกรณ์

รองรับโปรแกรมต่างๆ ให้

มีความทันสมัย 

ม.ค.-ม.ิย.2566          33,600 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณจิตติ คําสุทธิ



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

28 โครงการศึกษาดูงานการใช้ระบบงาน  

KPHIS IPD Paperless  

เพื่อพัฒนาระบบ KPHIS 

IPD Paperless การ

บันทึกข้อมูลในระบบการ

ดูแลผู้ป่วยในและเตรียม

ความพร้อม ด้านอุปกรณ์

รองรับโปรแกรมต่างๆ ให้

มีความทันสมัย 

ม.ค.-ม.ิย.2566          25,550 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณจิตติ คําสุทธิ

29 โครงการพัฒนาระบบ Queue Auto 

เพื่อมุ่งสู่  Smart Hospital 

เพื่อพัฒนาระบบ Queue 

Auto ให้ตอบสนองต่อ

การบริการท่ีรวดเร็ว  

ถูกต้อง  ผู้ป่วยเข้าถึง

บริการได้รวดเร็ว

ม.ค.-ม.ิย.2566          36,000 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณจิตติ คําสุทธิ



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน

ประจําทําเป็นวิชาการ งาน CQI วิจัย 

R2R ครัํงท่ี 10   คป.สอ.ภักดีชุมพล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน 

คป.สอ.ภักดีชุมพล พัฒนา

งานนวัตกรรม , CQI , 

R2R และงานวิจัยเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานเพิ่มมากขํึน 2. 

เพื่อให้ทุกหน่วยงานใน 

คป.สอ.ภักดีชุมพลมีการ

สร้างนวัตกรรม, CQI , 

R2R และงานวิจัยเพิ่มขํึน 

3. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีทุก

หน่วยงานใน คป.สอ.ภักดี

ชุมพลมีเวทีในการ

นําเสนอผลงานสร้างแรง

บันดาลใจใน การพัฒนา

ผลงานสู่การส่งผลงานเข้า

ประกวดในระดับท่ีสูงกว่า

ม.ค.-ม.ิย.2566          70,000 เงินบํารุง Governance 

Excellence

คุณพนิดา      

มากนุษย์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

31 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา

แผนเพื่อพัฒนาสุขภาพและแผน

ปฏิบัติการสาธารณสุข

เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ให้

สอดคล้องกับแผนของ

กระทรวงสาธารณสุข เขต 

และสํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดชัยภูม ิ

 พ.ย.2565            6,675 เงินบํารุง คุณอุมาริน   

สวัสดิ์นะที

32 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

งานสาสธารณสุข

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้

ปรับปรุงงานและระบบ

การปฏิบัติงานให้ได้ตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้

 ม.ค.2566          32,500 เงินบํารุง คุณอุมาริน   

สวัสดิ์นะที

33 โครงการพัฒนาศักยภาพและประเมิน

มาตราฐานการบริการกายภาพบําบัด 

โรงพยาบาลภักดีชุมพล 

พัฒนาคุณภาพบริการได้

มาตรฐาน และผ่านการ

รับรองมาตรฐานอย่าง

ต่อเนื่อง

ม.ค-ส.ค 2566          30,000 เงินบํารุง คุณณัชกานต ์   

อินต๊ะรินทร์

34 โครงการจัดหาเครื่องช่วยความพิการ

และอุปกรณ์ฟื้นฟูสภาพให้คนพิการ  

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูในเขต

รับผิดชอบโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

สนับสนุนโครงการการ

บริบาลฟื้นสภาพระยะ

กลาง (Intermediate 

Care; IMC) ผู้พิการ 

ผู้สูงอาย ุและ LTC

ม.ค.-ส.ค.2566         200,920 งบกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ    

จ.ชัยภูม ิ     

อบจ.ชัยภูมิ

คุณณัชกานต ์   

อินต๊ะรินทร์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

35 โครงการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (CVD Risk assessment) 

ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 เพื่อให้ผู้ป่วย

โรคเบาหวานและความ

ดันโลหิตสูงมีความรู้เรื่อง

การป้องกันโรคหัวใจและ

หลอดเลือดสมอง

ม.ค.-ม.ีค.2566            4,500 เงินบํารุง คุณศิรินภา อุสิงห์

36 โครงการรับประเมิน NCD Clinic Plus  เพื่อรับการประเมิน NCD 

Clinic Plus

ม.ค.-ม.ีค.2566          20,000 เงินบํารุง คุณสมเกตน ์

เนตรแสงศรี

37 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.จิตอาสา 

เขตโรงพยาบาลภักดีชุมพล 

เพื่อให้ อสม. จิตอาสา  มี

ความรู้ในการดูแลและให้

คําแนะนําผู้ป่วย

โรคเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง

ม.ค.-ม.ีค.2566            9,500 เงินบํารุง คุณสมเกตน ์

เนตรแสงศรี

38 โครงการRemission (โรคสงบ จบด้วย

ไม่ต้องกินยา)

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และความดันโลหิตสูงมี

ความรู้ในการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม

2.ผู้ป่วยสามารถลดยาโรค

ประจําตัวได้จนถึงไม่ได้ใช้

ยา

ม.ค.-ม.ีค.2566            2,250 เงินบํารุง คุณดวงฤด ี   

เข่ือนเพชร



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

39 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน เพื่อฟื้นฟ ูความรู้ ทักษะ

การดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับ

อุบัติเหตุหมู่แก่เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข ภาคีเครือข่าย

ทํังภาครัฐ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และ

อาสาสมัครกู้ชีพ

ม.ค.-ม.ีค.2566          22,300 เงินบํารุง คุณพีระ ทองป้ัน

40 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขํัน

พืํนฐานและใช้เครื่อง AED

เพื่อให้ผู้เจ้าหน้าท่ีมี

ความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับการ CPR และใช้

เครื่อง AED ถูกวิธี

ม.ค.-ม.ีค.2566            9,000 เงินบํารุง คุณพีระ ทองป้ัน

41 โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขํันสูง

 ACLS (Advance Cardiovascular 

Life Support) 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการ 

CPRขํันสูง

ม.ค.-ม.ีค.2566            9,160 เงินบํารุง คุณพีระ ทองป้ัน

42 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง

ถนน 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ม.ค.-ม.ีค.2566          10,000 เงินบํารุง คุณพลจุรีเปาะศิร ิ

/คุณพีระ ทองป้ัน



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

43 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ดูแลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล

(Interfacility Patient Transfer)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับดูแล

ส่งต่อผู้ป่วยระหว่าง

สถานพยาบาล

ม.ค.-ม.ีค.2566                -   เงินบํารุง คุณพีระ ทองป้ัน

44 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ

ดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล 

PHTLS

(Phe Hospital Trauma Life 

Support)

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับการ

ดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง

โรงพยาบาล

ม.ค.-ม.ีค.2566                -   เงินบํารุง คุณพีระ ทองป้ัน

45 โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ในการป้องกันอัคคีภัย วิธี

ปฏิบัติตัว การใช้เครื่องมือ 

เมื่อเกืดอัคคีภัยและการ

ช่วยเหลือผู้ประสพ

อัคคีภัย

ม.ค.-ม.ีค.2566          30,800 เงินบํารุง คุณปัฐมาภรณ์ สี

เสน

46 โครงการ พรบ.สัญจร เพื่อให้ประชาชนทราบถึง

หน้าท่ีและสิทธิพรบ.

คุ้มครองผู้ประสบภัยจาก

รถ

มิ.ย. - ก.ค. 

2566

           9,800 เงินบํารุง คุณพิมพ์อุมา    ภู่

เทศ



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

47 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บ

รายได้

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าท่ีศูนย์จัดเก็บ

รายได ้ ให้มีความรู้

สามารถพัฒนางานตาม

ระบบหลักประกันสุขภาพ 

พัฒนาระบบการเรียกเก็บ

ค่ารักษาพยาบาลให้มี

ความถูกต้อง  

 ม.ค.2566            6,700 เงินบํารุง คุณพิมพ์อุมา    ภู่

เทศ

48 โครงการ Premium Health Station 

(อสม.น้อย รร.ภักดีชุมพลวิทยา)

มีสถานีสุขภาพ ดูแล

สุขภาพในโรงเรียนและ

ชุมชนได ้

ม.ค.-ม.ิย.2566          10,000 เงินบํารุง คุณอนุชิดา       

เฮมโนนทอง

49 โครงการ Premium Health Station 

(อบต.วังทอง) 

มีสถานีสุขภาพท่ีดูแล 

สุขภาพประชาชนใน

ตําบลได ้

ม.ค.-ม.ิย.2566          20,000 กองทุนตําบลวัง

ทอง

คุณอนุชิดา      

เฮมโนนทอง

50 โครงการ Premium Health Station 

(อบต.เจาทอง) 

มีสถานีสุขภาพท่ีดูแล 

สุขภาพประชาชนใน

ตําบลได ้

ม.ค.-ม.ิย.2566          20,000 กองทุนตําบล

เจาทอง

คุณอนุชิดา       

เฮมโนนทอง



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

51 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกตําบลเจา

ทอง

เพื่อให้เกิดกิจกรรมบูรณา

การงานส่งเสริมสุขภาพ

และเยี่ยมบ้านทุกกลุ่มวัย

ม.ค.-ม.ิย.2566          50,000 กองทุนตําบล

เจาทอง

คุณอนุชิดา       

เฮมโนนทอง

52 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกตําบลวัง

ทอง

เพื่อให้เกิดกิจกรรมบูรณา

การงานส่งเสริมสุขภาพ

และเยี่ยมบ้านทุกกลุ่มวัย

ม.ค.-ม.ิย.2566          30,000 กองทุนตําบลวัง

ทอง

คุณอนุชิดา       

เฮมโนนทอง

53 โครงการ"คุณแม่ ฟันด ีมีสุข" ส่งเสริม

สุขภาพและ

ป้องกันโรคด้านทันตกรรม

สําหรับหญิงตัํงครรภ ์อําเภอภักดีชุมพล

 1.ตรวจฟันและวางแผน

การรักษาในกลุ่มหญิงมี

ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์เป็น

ครัํงแรก

 2.สอนแปรงฟันและ

ประเมินผลโดยทันต

บุคลากร

 3.ให้การรักษาในกลุ่ม

หญิงมีครรภ์ตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ก.พ.-ม.ีค.2566            5,250 เงินบํารุง คุณรัชนก  ทวี

รัตน์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

54 “โครงการรักหนู รักษ์ฟัน”ส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม

สําหรับเด็กปฐมวัย อําเภอภักดีชุมพล 

จังหวัดชัยภูม ิ ปีงบประมาณ 2566

 1.ตรวจฟันและวางแผน

การรักษาในกลุ่มหญิงมี

ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์เป็น

ครัํงแรก

 2.สอนแปรงฟันและ

ประเมินผลโดยทันต

บุคลากร

 3.ให้การรักษาในกลุ่ม

หญิงมีครรภ์ตาม

ระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ก.พ.-ม.ีค.2566            8,900 เงินบํารุง คุณรัชนก  ทวี

รัตน์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

55 โครงการยิํมสดใสเด็ก ไทยฟันดี ส่งเสริม 

สุขภาพและป้องกันโรค ด้านทันตกรรมส 

าหรับ เด็ก คปสอ.ภักดีชุมพล จังหวัด

ชัยภูม ิปีงบประมาณ 2566

 ตรวจสุขภาพช่องปาก 

เด็กนักเรียนระดับชํัน 

ประถมศึกษา ป.1 – ป.6 

- จัดบริการทันตกรรม 

ตาม ความจําเป็นและ

เหมาะสม - จัดกิจกรรม

รณรงค์ ส่งเสริมทันต

สุขภาพใน โรงเรียน 1.

การแปรงฟันหลังอาหาร 

กลางวัน 2.ออกให้บริการ

เคลือบ หลุมร่องฟันกราม

แท้ในเด็ก นักเรียนชํัน 

ป.1

ม.ค.-ก.พ.2566          39,420 เงินบํารุง คุณสุนิสา มาม่วง



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

56 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่ม

ผู้สูงอาย ุและ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

1.ตรวจสุขภาพช่องปาก

ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงใน

เขตรับผิดชอบ

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

จํานวน 182 คน                                  

2.ให้ความรู้การดูแลช่อง

ปาก ส่งสริมทันต

สาธารณสุขใหแก่ผู้สูงอายุ

และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ม.ค.-ก.พ.2566            5,760 เงินบํารุง คุณปัณรส                  

แสงตระกูลกมล 



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

57 “โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคด้านทันตกรรมสําหรับ

เด็กปฐมวัย อําเภอภักดีชุมพล จังหวัด

ชัยภูม ิ ปีงบประมาณ 2566

 - ตรวจคัดกรองเด็กชํัน

อนุบาลในโรงเรียน

ประถมศึกษา  และตรวจ

สุขภาพช่องปาก พร้อมลง

บันทึกในฐานข้อมูล

 - ดําเนินกิจกรรมแปรง

ฟันหลังอาหารกลางวัน

เด็กชํันอนุบาลในโรงเรียน

ประถม ศึกษาทํัง 18 แห่ง 

โดยการดูแลของครูผู้ดูแล

เด็ก

 

พ.ค.-ก.ค.2566          23,900 เงินบํารุง คุณรุ่งอรุณ     

โพธิ์ทิพย์



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

58 โครงการศูนย์เด็กฟันดี ส่ีตําบล ส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม

สําหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอ

ภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูม ิ ปีงบประมาณ 

2566 

 - ตรวจสุขภาพช่องปาก

และทาฟลูออไรด์วานิช

ให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

-  จัดกิจกรรมแปรงฟัน

หลังอาหารกลางวันด้วย

ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์

 

ม.ค.-ก.พ.2566          19,990 เงินบํารุง คุณรุ่งอรุณ     

โพธิ์ทิพย์

59 โครงการติดตาม นิเทศงาน ส่งเสริม

สุขภาพ

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้

ปรับปรุงงานและระบบ

การปฏิบัติงานให้ได้ตาม

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้

ม.ค.-ม.ิย.2566          10,000 เงินบํารุง PCU

60 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายใน 

คปสอ.ภักดีชุมพล 

พื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ี

ของ คปสอ.ภักดีชุมพล มี

การออกกําลังกาย และ

เกิดความรักความสามัคคี

ในหมู่คณะ 

พ.ย.-ธ.ค.2565         145,000 เงินบํารุง คุณมานิตย ์    

ชิดชัยภูมิ



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

61 โครงการรับประเมิน  HA ยาเสพติด เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ได้

ปรับปรุงงานและระบบ

การปฏิบัติงานให้ได้ตาม

มาตรฐานกําหนดไว้

ม.ค.-ม.ิย.2566            5,000 เงินบํารุง คุณมานิตย ์    

ชิดชัยภูมิ

62 โครงการอมรมการใช้งานและบํารุงรักษา

เชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือ

ท่ีจําเป็นในโรงพยาบาล

เพื่ออบรมการใช้งานและ

บํารุงรักษาเชิงป้ิงกัน

เครื่องมือแพทย ์                       

พ.ค. - ก.ค.66          20,000 เงินบํารุง คุณปานจิตร /

คุณศจีวรรณ 

63 โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ

เพื่อเตรียมรับการประเมิน

และรับการตรวจเยี่ยม

จากศูนย์สนับสนุนบริการ 

เขตสุขภาพท่ี 9

มิ.ย. - ส.ค.66          10,000 เงินบํารุง คุณปานจิตร /

คุณศจีวรรณ 

64 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ระเบียบวินัย

การปฏิบัติราชการ

1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ

ราชการตามระเบียบท่ี

กําหนดไว้ 2.เพื่อลดข้อ

ร้องเรียนจากการปฏิบัติ

ราชการ   

 มกราคม 2666          30,000 เงินบํารุง คุณปานจิตร 

หมอกชัย



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

65 โครงการท่ีทํางานน่าอยู ่จนท.น่ารัก 1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ

ราชการมีความพึงพอใจ

ในท่ีทํางาน 2.เพื่อจัดให้มี

กิจกรรม 5ส.และการ

ประกวดหน่วยงาน 5ส.

ดีเด่น

 มกราคม 2666          30,000 เงินบํารุง คุณปานจิตร 

หมอกชัย

66 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ

ราชการด้านระเบียบพัสดุ

1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้องมีความรู้และ

เข้าใจเรื่องระเบียบพัสดุท่ี

ถูกต้อง         2.เพื่อลด

ข้อร้องเรียนด้านพัสดุ

 มีนาคม2566          10,000 เงินบํารุง คุณปานจิตร 

หมอกชัย

67 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในและการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน

โรงพยาบาลภักดีชุมพล

1.เพื่อผ่านการประเมิน

คะแนนระดับ 4 เป็นต้น

ไป                      

 มีนาคม2566          10,000 เงินบํารุง คุณปานจิตร 

หมอกชัย



ลําดับ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ /ตัวช้ีวัด ระยะเวลา  งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ

68 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วย

ศาสตร์การแพทย์แผนไทย อําเภอภักดี

ชุมพล จ.ชัยภูมิ

1. เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุให้

มีองค์ความรู้ด้าน

การแพทย์แผนไทย 2. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้

จากการทําผลิตภัณฑ์

สมุนไพรนําไปใช้จ่ายใน

ครัวเรือนได ้3. เพื่อให้

ผู้สูงอาย ุสามารถนํา

ความรู้และผลิตภัณฑ์มา

ดูแลสุขภาพของตนเอง

และคนในครอบครัวได้

ม.ค.-ส.ค.2566          30,000 เงินบํารุง คุณพนิดา       

มากนุษย์

ลงช่ือ ........................................................ผู้เสนอแผน                                                     

ลงช่ือ ................................................  ผู้อนุมัติแผน

ลงช่ือ ................................................  ผู้อนุมัติแผน

           (นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)   (นายวชิระ บถพิบูลย์)

ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ















































































































ฝ่ายเสนองบประมาณโครงการ 2566

จํานวน
โครงการ ฝ่าย

งบประมาณ

เงนิบํารงุ อบต.
วังทอง เจาทอง

6 ทนัตกรรม         103,220 
5 IT         146,392 
2 งานแผน           39,175 
2 LR             3,500 
16 PCU         233,000      117,000       205,000 
2 กายภาพ           30,000 
2 HR         596,000 
1 ยาเสพตดิ           56,000 

2 IPD                  -   
4 NCD           36,250 
1 IC           16,000 
1 ผา่ตดัตา         404,500 

6 ER           50,460 
1  ซอ้มแผนอคัคภัีย           30,800 
2 งานประกนั           16,500 
1 แพทยแ์ผนไทย           30,000 
1 วชิาการ           70,000 
1 ผูส้งูอายุ           30,000 
1 ฝ่ายการ             8,500 
1 สขุภาพจติ           20,000 
1 รับนเิทศ  PCU           10,000 
1 กฬีา 145,000
1 รับ HA ยาเสพตดิ 5,000
1 โครงการทมีเครือ่งมอื 20,000
1 โครงการปีใหม่ 30,000
1 โครงการเลีย้งรับสง่ 30,000
1 โครงการรับประเมนิงาน สบส 10,000
1 โครงการตรวจสอบภายใน 10,000
1 โครงการระเบยีบพัสดุ 10,000
1 โครงการ RDU 10,000

  2,200,297  117,000    205,000 



ฝ่ายเสนองบประมาณโครงการ 2566

งบประมาณ
รวมสปสช. อบจ.

           103,220 5250 8900 39420 5760
           146,392 25180 26062 33600 25550
            39,175 6675 32500
              3,500 1750 1750
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5000

20,000
30,000
30,000
10,000
10,000
10,000
10,000

46400    200,920     2,769,617 
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