
ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการพยาบาล 1. วัดความรู้ก่อนบรรยาย บคุลากรสาธารณสุข  รพ.ภกัดีชุมพล   เม.ย.-มิ.ย.64   เม.ย.-มิ.ย.64 ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณน้ าฝน
ฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด   2. บรรยายวิชาการ จ านวน 58 คน จ านวน 58 คน 095-6196128
 (Neonatal  resuscitation) 3. ฝึกปฏบิติั คนละ 25 บาท

4. วัดความรู้หลังบรรยาย รวม 1,450 บาท

2 โครงการมหศัจรรย์ 1,000วัน 1.คัดกรองหญิงต้ังครรภท์ี่มีภาวะโลหติหญิงต้ังครรภแ์ละ พื้นที่รับผิดชอบ ธ.ค. 63 - ก.ค.64 ธ.ค. 63 - ก.ค.64 67,900 บาท กองทนุต าบล นางสาวสุรางค์
แม่ลูกผูกพนัธ์ ฉลาด สมบรูณ์ จางน้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ เด็ก 0-5 ป ี รพ.ภกัดีชุมพล 095-6639265

2. เด็ก 0- 5 ป ีได้รับการตรวจ
พฒันาการ และมีการส่งเสริมกระตุ้น
พฒันาการใหส้มวัย โดยผู้ปกครอง
3.  เด็ก 0- 5 ป ีได้รับการประเมิน หญิงต้ังครรภแ์ละ พื้นที่รับผิดชอบ ธ.ค. 63 - ก.ค.64 ธ.ค. 63 - ก.ค.64
ภาวะโภชนการ มีการติดตามและ เด็ก 0-5 ป ี รพ.ภกัดีชุมพล
จ่ายอาหารเสริมตามความเหมาะสม

                 7. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พ่ึงประสงค์ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน

ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทกุกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 

แผนปฏบิตัิราชการเครือข่ายบริการสาธารณสุขอ าเภอภกัดีชุมพล จังหวัดชัยภมูิ ประจ าปงีบประมาณ 2564 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค  และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 

เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนทกุกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรูด้้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม

                 2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน
                 3. เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100
                 4. ร้อยละของเด็กไทยอายุ 6-14 ป ีสูงดีสมส่วน
                 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-19 ป ี
                 6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพฒันาการ 1.จัดท าแบบประเมินความฉลาดทาง เด็กปฐมวัย อายุ 
3ปี

 รพ.ภกัดีชุมพล  ธ.ค 63 - ส.ค 64  ธ.ค 63 - ส.ค 64 15,000 สปสช. คุณหนึ่งฤทยั
สมวัยในเด็กวัย 3-5 ป ีอ าเภอภกัดีชุมพล อารมณ์ เด็กอายุ 3-5 ปี ถึง 5 ป ี11 เดือน   รพ.สต. 6 แหง่ 081-7398016

2. พฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการ 29 วัน ในสถาน
ตรวจประเมินและส่งเสริมความฉลาดพฒันาเด็กปฐมวัย
ทางอารมณ์(EQ) เด็กอายุ 3-5 ป ี ชั้นอนุบาลในโรงเรียน
3.ตรวจประเมินความฉลาดทางคุณครูประถมศึกษา
และบนัทกึอารมณ์ (EQ) เด็กอายุ  ได้รับการตรวจ
3 – 5 ป ีในสถานพฒันาเด็กปฐมวัย คัดกรอง EQ 
ชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา 

4 โครงการแก้ไขปญัหาโลหติจางจากการ 1. ประเมินภาวะโลหติจางกลุ่ม กลุ่มเด็กอายุ 6 
เดือน

 รพ.ภกัดีชุมพล  ธ.ค 63 - ส.ค 64  ธ.ค 63 - ส.ค 64 15,000 สปสช. คุณหนึ่งฤทยั
ขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2ป ี เปาูหมายด้วยการตรวจอย่างง่าย – 2 ป ี ในอ าเภอ   รพ.สต. 6 แหง่ 081-7398016
 อ าเภอภกัดีชุมพล ทางกายภาพ เพื่อคัดกรองสู่การ ภกัดีชุมพล ได้รับ

ตรวจทางหอ้งปฏบิติัการ การตรวจคัดกรอง
2. จัดระบบบริการตามมาตรฐานใน ภาวะโลหติจาง
คลินิกเด็กดี (WCC)  และติดตามกลุ่ม100 คนตรวจพบว่า
เปาูหมายในชุมชนเพื่อค้นหากลุ่มเส่ียง มีปญัหาขาดธาตุเหล็ก 
3. จัดบริการกลุ่มเปาูหมาย จ านวน 25 คน
โดยแยกตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
 1) กลุ่มปกติ
 2) กลุ่มเส่ียง
 3) กลุ่มปวุย
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 1.จัดท าโครงการ น าเสนอ ประชาชน ม.2 , ม.3 , ม.5  ต.ค.63-ก.ย.64  ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าปาูยไวนิล กองทนุต าบล คุณรุจิรา
ประชาชนสุขภาพดี ต าบลเจาทอง คณะกรรมการกองทนุต าบลเจาทอง  7 หมู่บา้น ม.6 , ม.7 , ม.8 5 ตร.ม. ละ 120 เจาทอง
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล ของต าบลเจาทอง ม.12 ต.เจาทอง รวม 600 บาท
อ าเภอภกัดีชุมพล   จังหวัดชัยภมูิ 2.กิจกรรมส่งเสริมความรู้และปอูงกันเขตรับผิดชอบ ค่าอาหารกลางวัน  

การต้ังครรภก์่อนวัยอันควรในโรงเรียนโรงพยาบาล และอาหารว่าง
จ านวน 30 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 3,000 บาท

3.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ค่าอาหารกลางวัน  
/มะเร็งปากมดลูก และอาหารว่าง

จ านวน 70 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 7,000 บาท

4.กิจกรรมใหค้วามรู้สุขศึกษาโรคติดต่อ ค่าอาหารกลางวัน  
และโรคไม่ติดต่อในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และอาหารว่าง
บา้นเจาทอง จ านวน 20 คน 

คนละ 100 บาท 
รวม 2,000 บาท

5.กิจกรรมใหสุ้ขศึกษาการคัดกรอง อาหารว่าง
โรคผิวหนังโรคเร้ือนและโรควัณโรค จ านวน 82 คน 

คนละ 25 บาท 
รวม 2,050 บาท

6.กิจกรรมใหค้วามรู้สุขาภบิาลอาหาร ค่าอาหารกลางวัน  
ร้านอาหาร แผงลอย และอาหารว่าง

จ านวน 20 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 2,000 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 7.จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่าย ประชาชน ม.2 , ม.3 , ม.5  ต.ค.63-ก.ย.64  ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าอาหารกลางวัน  
ประชาชนสุขภาพดี ต าบลเจาทอง การปอูงกันโรคติดต่อโดยการมี  7 หมู่บา้น ม.6 , ม.7 , ม.8 และอาหารว่าง กองทนุต าบล คุณรุจิรา
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล ส่วนร่วมของชุมชน ของต าบลเจาทอง ม.12 ต.เจาทอง จ านวน 70 คน เจาทอง
อ าเภอภกัดีชุมพล   จังหวัดชัยภมูิ เขตรับผิดชอบ คนละ 100 บาท 

โรงพยาบาล รวม 7,000 บาท
8.กิจกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ค่าอาหารกลางวัน  
และโรคความดันโลหติสูง และอาหารว่าง

จ านวน 76 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 7,600 บาท

9.กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ ค่าอาหารกลางวัน  
เด็กอาย0ุ-5ปี และอาหารว่าง

จ านวน 70 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 7,000 บาท

10.ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าตอบแทนนอกเวลา
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน พยาบาลวิชาชีพ/
ความดันโลหติสูง ในประชาชน นวก.สาธารณสุข 
และพระสงฆ์ ที่มีอายุ 35 ปขีึน้ไป ชม.ละ 50 บาท

 x 4 ชม.x 10 คร้ัง
จ านวน 8 คน
รวม 16,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
54,250 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 1.จัดท าโครงการ น าเสนอ ประชาชน  ม.7 , ม.8  ต.ค.63-ก.ย.64  ต.ค.63-ก.ย.64 ค่าปาูยไวนิล กองทนุต าบล คุณรุจิรา
ประชาชนสุขภาพดี ต าบลวังทอง คณะกรรมการกองทนุต าบลวังทอง 2 หมู่บา้น  ต. วังทอง 5 ตร.ม. ละ วังทอง
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล ของต าบลวังทอง 120 บาท 
อ าเภอภกัดีชุมพล   จังหวัดชัยภมูิ เขตรับผิดชอบ รวม 600 บาท

โรงพยาบาล
2.กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ค่าอาหารกลางวัน  
/มะเร็งปากมดลูก และอาหารว่าง

จ านวน 60 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 6,000 บาท

3.กิจกรรมใหค้วามรู้สุขศึกษาโรคติดต่อ ค่าอาหารกลางวัน  
และโรคไม่ติดต่อในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และอาหารว่าง
บา้นหว้ยหนิฝน จ านวน 20 คน 

คนละ 100 บาท 
รวม 2,000 บาท

4.กิจกรรมใหสุ้ขศึกษาการคัดกรอง อาหารว่าง
โรคผิวหนังโรคเร้ือนและโรควัณโรค จ านวน 80 คน 

คนละ 25 บาท 
รวม 2,000 บาท

5.กิจกรรมใหค้วามรู้สุขาภบิาลอาหาร ค่าอาหารกลางวัน  
ร้านอาหาร แผงลอย และอาหารว่าง

จ านวน 20 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 2,000 บาท

6.จัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้เครือข่าย ค่าอาหารกลางวัน  
การปอูงกันโรคติดต่อโดยการมี และอาหารว่าง
ส่วนร่วมของชุมชน จ านวน 60 คน 23 



ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชน  ม.7 , ม.8  ต.ค.63-ก.ย.64  ต.ค.63-ก.ย.64 คนละ 100 บาท กองทนุต าบล คุณรุจิรา
ประชาชนสุขภาพดี ต าบลวังทอง 2 หมู่บา้น  ต. วังทอง รวม 6,000 บาท วังทอง
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล 7.กิจกรรมกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน ของต าบลวังทอง ค่าอาหารกลางวัน  
อ าเภอภกัดีชุมพล   จังหวัดชัยภมูิ และโรคความดันโลหติสูง เขตรับผิดชอบ และอาหารว่าง

โรงพยาบาล จ านวน 30 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 3,000 บาท

8.กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ ค่าอาหารกลางวัน  
เด็กอายุ 0-5 ปี และอาหารว่าง

จ านวน 20 คน 
คนละ 100 บาท 
รวม 2,000 บาท

9.ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าตอบแทนนอกเวลา
ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน พยาบาลวิชาชีพ/
ความดันโลหติสูง ในประชาชน นวก.สาธารณสุข 
และพระสงฆ์ ที่มีอายุ 35 ปขีึน้ไป ชม.ละ 50 บาท
เด็กอายุ 0-5 ปี  x 4 ชม.x 4 คร้ัง

จ านวน 8 คน
รวม 6,400 บาท
รวมทั้งสิ้น
30,000 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

7 โครงการสูงวัย ใจสบาย ร่างกายแข็งแรง 1. ส ารวจประชากรผู้สูงอายุ  ประชาชนอายุ 60 ปีพื้นที่รับผิดชอบ ธ.ค. 63 - ก.ค.64 ธ.ค. 63 - ก.ค.64 25,000 บาท กองทนุต าบล คุณสุรางค์
แบง่ตามประเภทADLเพื่อจัดกิจกรรม ขึน้ไป รพ.ภกัดีชุมพล 095-6639265
ใหผู้้สูงอายุและครอบครัว
2. กิจกรรมออกตรวจสุขภาพโดย
บรูณาการร่วมกับทมีสหวิชาชีพ
3. กิจกรรมวันผู้สูงอายุประจ าป ี2564   

8 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน ใหบ้ริการผู้สุงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ม.2 , ม.3 , ม.5 ม.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.64-ธ.ค.64 120,000 บาท กองทนุต าบล คุณสุภาพร
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้าน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิ ม.6 , ม.7 , ม.8 เจาทอง 095-6344857
พึ่งพงิ(LTC) เขตรับผิดชอบรพ.ภกัดีชุมพล  สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ ทกุกลุ่มวัยทกุสิทธิ์ ม.12 ต.เจาทอง
องค์การบริหารส่วนต าบลเจาทอง พึ่งพงิตามชุดสิทธิประโยชน์ การรักษา และผู้ดูแล

9 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้าน ใหบ้ริการผู้สุงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ม.7 , ม.8 ม.ค.64-ธ.ค.64 ม.ค.64-ธ.ค.64 60,000 บาท กองทนุต าบล คุณสุภาพร
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะได้รับการบริการดูแลระยะยาวด้าน ผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิ ต.วังทอง เจาทอง 095-6344857
พึ่งพงิ(LTC) เขตรับผิดชอบรพ.ภกัดีชุมพล  สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ ทกุกลุ่มวัยทกุสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง พึ่งพงิตามชุดสิทธิประโยชน์ การรักษา และผู้ดูแล
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

10 โครงการรับประเมิน NCD Clinic Plus รับประเมินการด าเนินงาน ผู้รับการประเมิน คลินิกโรคเร้ือรัง มิ.ย. -ก.ค. 64 ส.ค.-ก.ย. 64 20,000 บาท เงินบ ารุง คุณสมเกตน์
2564  NCD Clinic Plus 2564 ผู้นิเทศ 089-8896842

แกนน าจิตอาสา

11 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน ประชุมชี้แจง บคุลากรทกุระดับใน  รพ.ภกัดีชุมพล มี.ค - ก.ค 64 มี.ค - ก.ค 64 ค่าอาหารกลางวัน เงินบ ารุง คุณมลิสา 
การปอูงกันและควบคุมการติดเชื้อ  คปสอ.ภกัดีชุมพล  รพ.สต. 6 แหง่ และอาหารว่าง  095-6136669
ในโรงพยาบาล 145คนๆละ100บาท 

รวม 14,500 
ปาูยไวนิล 3ตรม.
 ตรม.ละ120บาท 
รวม 360 บาท
ค่าคู่มือและเอกสาร
การประชุม
 1,140 บาท
รวมทั้งสิ้น 
16,000 บาท 

12 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การใช้  -จัดใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ อ าเภอภกัดีชุมพล ธ.ค.63- เม.ย. 64 ธ.ค.63- เม.ย. 64 3,500 บาท เงินบ ารุง คุณธนภรณ์ 
ผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างปลอดภยั   -กิจกรรมทดสอบการอ่านฉลาก ร้านยา/ค้าที่ขาย

ผลิตภณัฑ์กิจกรรมทดสอบ ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
สารสเตียรอยด์ในผลิตภณัฑ์ และประชาชนผู้ใช้

ผลิตภณัฑ์สุขภาพ 

                 3. ทกุจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ใหส้งบภายใน 21-28 วัน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค  และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 3 การปอ้งกันควบคุมโรคและลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนทกุกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรูด้้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยปว่ยโรคเบาหวาน และ/หรือโรคความดันโลหติสูง
                 2. ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์ดารด าเนินงาน "ชุมชนถีใหม่ หา่งไกล NCDs"

                         4. ร้อยละของผลิตภณัฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

13 โครงการส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ 1.ประเมินความเส่ียงของเจ้าหน้าที่  - บคุลากรกลุ่มเส่ียง รพ.ภกัดีชุมพล ก.พ. - ส.ค.64 ก.พ. - ส.ค.64 1.ค่าบ ารุงเคร่ืองมือ เงินบ ารุง คุณพกิุล 
ในโรงพยาบาล (RAH01) จากการท างาน อาชีวเวชศาสตร์  080-1877108
2.ประชุม วางแผนเพื่อจัดระบบการ จ านวน 40 คน 2,000บาท
ด าเนินงานอาชีวอนามัยใน รพ. 2.ค่าอาหารว่าง
3.ทดสอบสมรรถภาพร่างกายบคุลากร 40คนๆละ 25บาท 
 กลุ่มเส่ียงจากการท างาน ได้แก่ 1,000 บาท
 - ทดสอบการมองเหน็ , รวมทั้งสิ้น
 - ทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน, 3,000 บาท
 -ทดสอบสมรรถภาพปอด
4.ตรวจประเมินส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
 - ตรวจวัดความเข้มแสง 
 - ตรวจวัดระดับความดังเสียง
  - ตรวจสภาพความร้อน

14 โครงการเกษตรกรยุคใหม่ 1.ประชาสัมพนัธ์กลุ่มเกษตรกร  - เกษตรกรกลุ่มเส่ียงที่รพ.ภกัดีชุมพล ม.ค.64 - ส.ค.64 ม.ค.64 - ส.ค.64 ค่าอาหารกลางวัน เงินกองทนุหลัก คุณพกิุล 
ปลอดภยัจากสารเคมี นัด วัน เวลาและสถานที่ในการตรวจ ใช้สารเคมีในการ และอาหารว่าง ประกันสุขภาพ  080-1877108

2.เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการเกษตร 65 คนๆละ100บาท ต าบลเจาทอง
ตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดจ านวน 7 หมู่บา้น รวม 6,500
3.ด าเนินการตรวจหาสารเคมีตกค้าง  - ค่าปาูยไวนิล 
ในเลือด 4 ตร.ม. ละ 

120 บาท 
รวม 480 บาท
รวมทั้งสิ้น
6,980 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ การปอ้งกันควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค  และอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนทกุกลุ่มวัยมีสุขภาพที่ดี มีความรูด้้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึน้ไป
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

15 โครงการพฒันาเครือข่ายในการดูแลผู้ปวุย  -จัดประชุมใหค้วามรู้เร่ืองโรคหวัใจ บคุลากรทางการ อ.ภกัดีชุมพล ธ.ค.63- พ.ค.64 ธ.ค.63- พ.ค.64 ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณพลจุรี
STEMI Stroke Sepsis ขาดเลือดเฉียบพลัน/หลอดเลือดสมอง แพทย์ 600 คนๆละ25  081-3801068

ติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ปวุยกลุ่มเส่ียง รวม 15,000
 - กิจกรรมรณรงค์เกีย่วกับ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น
โรคหลอดเลือดหวัใจ/หลอดเลือดสมอง 15,000 บาท

16 โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล  -จัดประชุมใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าที่ บคุลากรสาธารณสุข อ.ภกัดีชุมพล ธ.ค.63- เม.ย.64 ธ.ค.63- เม.ย.64 ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณนุจรี
 -กิจกรรมรณรงค์การใช้ยาอย่างสม และประชาชนผู้ใช้ยา 200 คนๆละ25
เหตุผล รวม 5,000

ค่าปาูยไวนิล 
2 ตร.ม. ละ 
120 บาท 
จ านวน 17 ผืน
รวม 4,080
ค่าวัสดุ 920
รวมทั้งสิ้น
10,000 บาท

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเปน็เลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเทา่เทยีม
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละอัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมองและระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

                          2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

17  โครงการการดูแลผู้ปวุยระยะทา้ยแบบ  จัดอบรมเจ้าหน้าที่จ านวน 20 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้  แพทย์ พยาบาล  ธ.ค 63.-มี.ค. 64             - ไม่ใช้งบ             - คุณภาลินี 
ประคับประคองและการดูแลผู้ปวุย และทกัษะในการ  โรงพยาบาลภกัดี  089-4284565
กึง่เฉียบพลัน ดูแลผู้ปวุยระยะทา้ย ชุมพล

แบบประคับประคอง
และการดูแลผู้ปวุย
กึง่เฉียบพลัน

18 โครงการการพฒันาการดูแลผู้ปวุย Sepsis จัดอบรมเจ้าหน้าที่จ านวน 20 คน เจ้าหน้าที่มีความรู้  แพทย์ พยาบาล  ธ.ค 63.-มี.ค.64             - ไม่ใช้งบ             - คุณภาลินี 
และทกัษะในการ  โรงพยาบาลภกัดี  089-4284565
ดูแลผู้ปวุย Sepsis ชุมพล

                         2. อัตราตายผู้ปว่ยติดเชือ้ในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเปน็เลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเทา่เทยีม
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ปว่ยประคับประคองอย่างมีประสิทธิภาพ
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

19 โครงการพฒันาระบบการปอูงกัน  1) การประชุมชี้แจงแกนน า 1)แกนน าในชุมชน  47 หมู่บา้น  ม.ค.-พ.ค..64  ส.ค.-ก.ย.64 30,000 เงินบ ารุง คุณมานิตย์
บ าบดัรักษา และฟื้นฟสูมรรถภาพ 2) ติดตามเยีย่มบา้นผู้ปวุยยาเสพติด 2) ผู้ปวุยยาเสพติด 088-5818454
ผู้ปวุยยาเสพติดแบบบรูณาการ กลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง กลุ่มเส่ียงก่อความรุนแรง

3) ติดตามเยีย่มบา้นผู้ปวุยยาเสพติด 3) ผู้ปวุยยาเสพติด
กลุ่มขาดนัด กลุ่มขาดนัด
4)เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อลดละสุราบหุร่ี 3)จนท.โรงพยาบาล โรงพยาบาล
แก่เจ้าหน้าที่ และในชุมชน รพ.สต. 1 แหง่

20 โครงการการบริบาลฟื้นฟรูะยะกลาง ติดตามดูแลผู้ปวุย IMC (Stroke,Brain ผู้ปวุย IMC (Stroke, 1. ทมี IMC  ต.ค. - ก.ย. 64             - ไม่ใช้งบ             - คุณทบัทมิ 
(Intermediate care : IMC)  injury,Spinal cord injury)ได้รับการBrain injury,  2. ผู้ปวุย IMC ใน

บริบาลฟื้นฟสูภาพระยะกลางและติดตามSpinal cord injuryพื้นที่เขตรับผิดชอบ
จนครบ 6 เดือน ได้รับการดูแลฟื้นฟู โรงพยาบาล

ตามเกณฑ์ (6 คร้ัง/ ภกัดีชุมพล
6 เดือน)

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเปน็เลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเทา่เทยีม
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบ าบดัรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองจนถึงการติดตาม Retention Rete

                          2. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ใหบ้ริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน (intermediate bed/ward)
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

21 โครงการผ่าตัดต้อเนื้อ 1.ประชุมเตรียมงาน จนท.รพ.ชัยภมูิ  หอ้งผ่าตัด พ.ค.64 พ.ค.64 15,500 เงินบ ารุง คุณพมิพอ์ุมา
2. ออกคัดกรองต้อเนื้อ ประชาชนในเขต  รพ.ภกัดีชุมพล 081-6755787
3.จัดบริการผ่าตัดต้อเนื้อ อ.ภกัดีชุมพล 20คน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเปน็เลิศ
แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเทา่เทยีม
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1.ร้อยละของผู้ปว่ยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery : ODS
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

22 โครงการพฒันาเมืองสมุนไพรเศรษฐกิจ 1.อบรมเจ้าหน้าที่ในเขตรับผิตชอบ 1.ขยายพนัธุพ์ชื  พื้นที่ปาุชุมชน มิ.ย.-64 มิ.ย.-64 30,000 เงินบ ารุง คุณพนิดา
เขตพื้นที่ปาุชุมชนต าบลวังทอง และประชาชน เพื่อส่งเสริม สมุนไพร Product  ต าบลวังทอง

ของเกษตรกรทางเลือก และการน า champion (ไพล,
สมุนไพรไปพฒันาเปน็ผลิตภณัฑ์ที่มี ขมิ้นชัน,มะกรูด)
คุณภาพ
 2.ขยายพนัธุพ์ชืสมุนไพร Product
champion (ไพล,ขมิ้นชัน,มะกรูด)
3.ผลิตยาสมุนไพรในรายการยา
ยาหลักแหง่ชาติ ประเภทยาใช้
ภายนอก ได้แก่ ยาหม่อง น้ ามันไพล
และลูกประคบ จากผลิตภณัฑ์
สมุนไพร Product champion

แผนงานที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
เปา้ประสงค์  เพ่ือใหป้ระชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าของผู้รับบริการ รวมทั้งมีระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเทา่เทยีม
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1.เมืองสมุนไพรได้รับการพัฒนาด้านการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร อุตสาหกรรมสมุนไพร การทอ่งเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและการแพทย์แผนไทย ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านการบริการเปน็เลิศ
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

23 อมรมเชิงปฏบิติัการ Smart Que อบรมเชิงปฏบิติัการ กรรมการ IM  โรงพยาบาล    ม.ค.-มี.ค.64    ม.ค.-มี.ค.64 30,000 เงินบ ารุง คุณลิขิต
098-0965945

24 อบรมเชิงปฏบิติัการการบนัทกึข้อมูล อบรมเชิงปฏบิติัการ เวชระเบยีน  โรงพยาบาล    ม.ค.-มี.ค.64    ม.ค.-มี.ค.64 20,000 เงินบ ารุง คุณลิขิต
เรียกเก็บกองทนุต่างๆ Fee Schedule งานประกัน 098-0965945

PCU , ทนัตกรรม 

                          3. จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด

ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. ร้อยละของจังหวัดผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
                          2. ร้อยละของหน่วยบริการที่เปน็ Smart Hospital  (Smart tools & Smart service)

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 
แผนงานที่ 12 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
เปา้ประสงค์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านคุณภาพ   เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

25 โครงการพฒันางานประจ าท าเปน็
วิชาการ

 - ประชุมเตรียมงานวิชาการ จนท.คปสอ.  รพ.ภกัดีชุมพล    ม.ค.-ก.ย.64    ม.ค.-ก.ย.64 95,000 เงินบ ารุง ศูนย์คุณภาพ
  งาน CQI  วิจัย  R2R  คร้ังที่ 8  - ส่งผลงานวิชาการ ภกัดีชุมพล 088-5844602

 - น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้

แผนงานที่ 14 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
เปา้ประสงค์  เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ
ตัวชีว้ัดผลลัพธ์ 1. จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านบริหารเปน็เลิศด้วยธรรมาภบิาล 
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

26 โครงการประชุมเชิงปฏบิติัการจัดท าแผน 1) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯกรรมการจัดท าแผน  โรงพยาบาล  ก.ย.- ธ.ค. 2563  ก.ย.- ธ.ค. 2563 ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณอุมาริน 
เพื่อพฒันาสุขภาพและแผนปฏบิติัการ จ านวน 29 คน 087-5205158
สาธารณสุข คนละ 25 บาท

จ านวน 8 วัน
รวม 5,800 บาท
ค่าอาหารว่าง
จ านวน 22 คน
คนละ 25 บาท
จ านวน 1 วัน
รวม 550 บาท
ค่าจัดท ารูปเล่ม
จ านวน 5 เล่ม
เล่มละ 100 บาท
รวม 500 บาท
รวมทั้งสิ้น 
6,850 บาท

27 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมิน 1.รับนิเทศงานจาก สสจ.ชัยภมูิ 1 รอบ/ปี  โรงพยาบาล   ม.ค. 2564   ม.ค. 2564 ค่าอาหารกลางวัน เงินบ ารุง คุณอุมาริน 
ผลงาน สาธารณสุข และอาหารว่าง 087-5205158
 จ านวน 100 คน

คนละ 130 บาท
รวม 13,000 บาท

2.รับนิเทศ ตรวจราชการ จากเขต 1 รอบ/ปี  โรงพยาบาล   ม.ค. 2564   ม.ค. 2564 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง
จ านวน 150 คน
คนละ 130 บาท
รวม19,500บาท 35 



ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

27 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมิน รวมทั้งส้ิน คุณอุมาริน 
ผลงาน สาธารณสุข 32,500 บาท 087-5205158

28 โครงการพฒันาคุณภาพบริการพยาบาล 1.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการ แนวทาง / คู่มือการ  โรงพยาบาล    ม.ค.-ก.ย.64    ม.ค.-ก.ย.64 7,500 เงินบ ารุง คุณจิตติ

ตามมาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล

ประเมินคุณภาพการพยาบาล ปฏบิติังาน 088-5844602
2. รับการตรวจประเมินจาก ประเมิน QA
คณะกรรมการประเมิน  QA

29 โครงการใหค้วามรู้พยาบาลเร่ืองการล้าง  - การประชุมชี้แจง./สาธิตการล้างไตพยาบาล 35 คน  คลินิกโรคเร้ือรัง  ธ.ค.63- ม.ค.64  ธ.ค.63- ม.ค.64 4,000 เงินบ ารุง คุณดวงฤดี
ไตทางช่องทอ้ง 087-2522672

30 โครงการซ้อมแผนอุบติัเหตุกลุ่มชน ประชุมคณะท างาน จนท.โรงพยาบาล รพ.ภกัดีชุมพล ธ.ค.63- พ.ค.64 ธ.ค.63- พ.ค.64 18,220 เงินบ ารุง คุณพรีะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่ สสอ./รพ.สต.
ซ้อมแผนอุบติัเหตุกลุ่มชน ต ารวจ/กูภ้ยั
ประเมินและสรุปผล 163 คน

31 โครงการพฒันาศักยภาพการจัดเก็บรายได้1.ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง/ จนท.รพ.ในเขตโซน  หอ้งประชุมภโูอบ ก.ค.64 ก.ค.64 ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณพมิพอ์ุมา 
เครือข่ายโซนใต้ 2.จัดประชุมทบทวนอัตราการ ใต้จ านวน 8 ร.พ.  รพ.ภกัดีชุมพล และอาหารกลางวัน 081-6755787

เรียกเก็บค่ารักษา การclaim 30คนๆละ100บ.
จากกองทนุต่างๆ ในเครือข่ายโซนใต้ รวม 3,000 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

32 โครงการ พรบ.สัญจร 1.ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง/ ประชาชนทั่วไป  อบต.ทั้ง 4 แหง่  มิ.ย.-ก.ค.64  มิ.ย.-ก.ค.64 1.ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณพมิพอ์ุมา 
ออกประชาสัมพนัธ์โครงการ ในอ.ภกัดีชุมพล  รพ.สต.ซับมงคล  50คนๆละ 25บาท 081-6755787
2.รณรงค์การท าพรบ.แก่ประชาชน จ านวน 4 มื้อ
ทั่วไป ในอ.ภกัดีชุมพล เปน็เงิน 5,000บ.

2.ค่าสมนาคุณ
วิทยากร จ านวน 
1 คน วันละ 2 ชม.
ชม. ละ600บาท
 เปน็เงิน 4,800บ.
รวมทั้งสิ้น
9,800 บาท

33 รักหนู  รักษฟ์นั ต าบลเจาทอง 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก 1.เด็กอายุ 2 เดือน  คลินิกเด็กดี  ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าฟลูออไรด์วานิช กองทนุหลัก คุณรัชนก
ทาฟลูออไรด์วานิชใหแ้ก่เด็กอายุ ถึง 2.11 ป ีที่มารับ รพ.ภกัดีชุมพล 6 หลอดๆละ670บ. ประกันสุขภาพ 098-1471647
ต้ังแต่ 2 เดือน ถึง 2 ป ี11 เดือน วัคซีนในคลินิกเด็กดี รวม 4,020 บาท  ต าบลเจาทอง
ที่มารับวัคซีนใน รพ.ภกัดีชุมพล ค่าแปรงสีฟนัและ
2.ฝึกทกัษะการแปรงฟนัแก่ผู้ดูแลเด็ก ยาสีฟนั 
 โดยลงมือปฏบิติัจริงกับเด็กเปน็ 50ชุดๆละ 23บ.
รายบคุคลหรือเปน็กลุ่ม รวม 1,150 บาท

รวมทั้งสิ้น
5,170 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

34 รักหนู  รักษฟ์นั ต าบลบา้นเจียง 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก 1.เด็กอายุ 2 เดือน  คลินิกเด็กดี  ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าฟลูออไรด์วานิช กองทนุหลัก คุณรัชนก
ทาฟลูออไรด์วานิชใหแ้ก่เด็กอายุ ถึง 2.11 ป ีที่มารับ รพ.สต.บา้นเจียง 6 หลอดๆละ670บ. ประกันสุขภาพ 098-1471647
ต้ังแต่ 2 เดือน ถึง 2 ป ี11 เดือน วัคซีนในคลินิกเด็กดี รพ.สต.คลองจันลา รวม 4,020 บาท  ต าบลบา้นเจียง
ที่มารับวัคซีนใน รพ.สต.บา้นเจียง ค่าแปรงสีฟนัและ
รพ.สต.คลองจันลา ยาสีฟนั 
2.ฝึกทกัษะการแปรงฟนัแก่ผู้ดูแลเด็ก 100 ชุดๆละ 23บ.
 โดยลงมือปฏบิติัจริงกับเด็กเปน็ รวม 2,300 บาท
รายบคุคลหรือเปน็กลุ่ม รวมทั้งสิ้น

6,320 บาท

35 ศูนย์เด็กฟนัดี ต าบลบา้นเจียง 1ตรวจสุขภาพช่องปากและทาฟลูออ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.บ.หนองใหญ่  ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64 ค่าฟลูออไรด์วานิช กองทนุหลัก คุณรัชนก
ไรด์วานิชใหแ้ก่เด็กใน ศพด.เขตต าบลต าบลบา้นเจียง ศพด.บ.คลองจันลา 3 หลอดๆละ670บ. ประกันสุขภาพ 098-1471647
บา้นเจียง ศพด.บ.แจ้งตราด/ รวม 2,010 บาท  ต าบลบา้นเจียง
2.กิจกรรมแปรงฟนัหลังอาหาร คลองไทร
ด้วยยาสีฟนัผสมฟลูออไรด์
3.รวบรวมข้อมูลประเมินผลการ ค่าแปรงสีฟนัและ
ตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อวางแผน ยาสีฟนั 
อุดฟนัในเด็กด้วยวิธsีmart technigue 130 ชุดๆละ 23บ.

รวม 2,990 บาท
ค่าวัสดุบรูณะฟนั
GI Fuji II LC
1 ชุดๆละ 4,500
รวม 4,500 บาท
รวมทั้งสิ้น
9,500 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

36 โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ ใหบ้ริการท าฟนัเทยีม อุดฟนั ประชาชนได้รับการ รพ.สต.บา้นเจียง ธค.63-กย.64 กพ.-มีค.64 1.ค่าวัสดุอุดฟนั กองทนุหลัก คุณธนวริทธิ ์
ต าบลบา้นเจียง อ าเภอภกัดีชุมพล ขูดหนิปนู และถอนฟนั ท าฟนัเทยีม 30 คน รพ.สต.คลองจันลา 1,610 บาท ประกันสุขภาพ 083-1391960

อุดฟนั ขูดหนิปนู 2. ค่าแปรงซอกฟนั  ต าบลบา้นเจียง
ถอนฟนั 150 คน 1,500 บาท 

3.ค่าแปรงสีฟนัและ
ยาสีฟนั 2,400
4.ค่าเม็ดฟูุท าความ
สะอาดฟนัเทยีม 
1,020 บาท 
รวมทั้งสิ้น
6,530 บาท

37 โครงการแข่วคุณภาพ บเ่จ็บ ใหบ้ริการอุดฟนั ขูดหนิปนู ประชาชนได้รับการ รพ.สต.ถ้ าแก้ว ธค.63-กย.64 กพ.-มีค.64 1.ค่าวัสดุอุดฟนั กองทนุหลัก คุณธนวริทธิ ์

 ต าบลแหลมทอง อ าเภอภกัดีชุมพล และถอนฟนั อุดฟนั ขูดหนิปนู 1,610 บาท ประกันสุขภาพ 083-1391960
ถอนฟนั 60 คน 2. ค่าแปรงซอกฟนั  ต าบลแหลมทอง

1,500 บาท 
3.ค่าแปรงสีฟนัและ
ยาสีฟนั 2,400
รวมทั้งสิ้น
5,510 บาท
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

38 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน ประชุมชี้แจง บคุลากรทกุระดับ โรงพยาบาล   ม.ค. 64   ม.ค. 64 47,000 บาท เงินบ ารุง คุณมลิสา
การปฎบิติังานและเสริมสร้างคุณธรรม ฝึกปฏบิติัสมาธิ วิปสัสนากรรมฐาน  ใน รพ.ภกัดีชุมพล  วัดปาุเมตตาคีรี  095-6136669
จริยธรรมบคุลากร

ประชุมใหค้วามรู้ทศันคติที่ดี บคุลากรทกุระดับ โรงพยาบาล   ม.ค. 64   ม.ค. 64 47,000 บาท
แนวคิดในการท างานบริการ   ใน รพ.ภกัดีชุมพล  
การส่ือสารในงานบริการ

1.โหวตคะแนนบคุลากรที่มีพฤติกรรมบคุลากรทกุระดับ โรงพยาบาล   ม.ค. - พ.ค. 64   ม.ค. - พ.ค. 64 1,000 บาท
บริการที่ดี โหวตโดยเจ้าหน้าที่ ใน รพ.ภกัดีชุมพล  
2.โหวตคะแนนบคุลากรที่มีพฤติกรรม
บริการที่ดี โหวตโดยผู้รับบริการ

รวมทั้งสิ้น
95,000 บาท

39 โครงการสอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ 1.ส ารวจเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองมือแพทย์ โรงพยาบาล มิ.ย.64 - ส.ค.64 มิ.ย.64 - ส.ค.64 36,900 บาท เงินบ ารุง ทมีเคร่ือง
2.ประชุม วางแผน ที่ต้องได้รับการ มือแพทย์
3.ประสานหน่วยงานที่ใหบ้ริการ สอบเทยีบ  092-5725005
ทดสอบ ทั้งหมด312 รายการ
4.ด าเนินการจัดบริการทดสอบ/
สอบเทยีบเคร่ืองมือแพทย์ตามแผน
5.สรุปผลการทดสอบ 
6.ปรับปรุง แก้ไข เคร่ืองมือแพทย์
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

40 โครงการอบรมการใช้เคร่ืองทดสอบ 1.ประสานงานหน่วยงานที่เกียวข้อง 1.คณะกรรมการ โรงพยาบาล พ.ค.64 - ก.ค.64 พ.ค.64 - ก.ค.64 13,900 บาท เงินบ ารุง ทมีเคร่ือง
เคร่ืองวัดความดัน BP Sure เพื่อวางแผน การด าเนินงาน เคร่ืองมือแพทย์20คน มือแพทย์

2.ส ารวจจ านวนเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 2.จนท.รพ.สต. 6 คน  092-5725005
3.จัดกิจกรรมอารอบรมดังนี้ 3.อสม.ในเขตรับผิดชอบ
3.1 ต้ังค่าการใช้งานBP sure ของรพ.สต. และ รพ. 
3.2 สอนการใช้งาน BP sure แหง่ละ 4 คน 
3.3 ทดสอบความรู้หลังการอบรม รวม 28 คน
3.4 ฝึกปฎบิติัการใช้ BP Sure
4.ติดตามประเมินผลการใช้งาน 
BP Sure

41 โครงการน้อมน าหลักปรัชญา 1.ประชุมวางแผน เจ้าหน้าที่ รพ. โรงพยาบาล เม.ย.64 - มิ.ย.64 เม.ย.64 - มิ.ย.64 40,000 เงินบ ารุง คุณปานจิตร 
เศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อพฒันา กิจกรรมแบง่เปน็ 2 ช่วง ดังนี้ 130 คน คุณศจีวรรณ
ศักยภาพเจ้าหน้าที่แบบยัง่ยืน ช่วงที่ 1  092-5725005

3.1 ชี้แจงนโยบายการด าเนินงานของ
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล
ช่วงที2่
1.แนวทางการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีงมาในงานอาชีพงานใน รพ.

42 โครงการรักษค์น รักษอ์งค์กรคุณภาพ 1. กิจกรรม  walkranly เพื่อสร้าง เจ้าหน้าที่ จ.ระนอง    ม.ค.-ก.ย.64    ม.ค.-ก.ย.64 446,400 เงินบ ารุง คุณจิตติ
พฒันาศักยภาพการท างานเปน็ทมี  ความสามัคคีในหน่วยงาน รพ.ภกัดีชุมพล  088-5844602
โรงพยาบาลภกัดีชุมพล 2.ระดมสมองพฒันางานคุณภาพควบคู่จ านวน  130  คน

คุณธรรมของหน่วยงาน
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

43 โครงการอมรมการใช้งานและ 1.ส ารวจเคร่ืองมือแพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ. โรงพยาบาล พ.ค.64 - ก.ค.64 พ.ค.64 - ก.ค.64 20,000 เงินบ ารุง คุณปานจิตร 
เชิงปอูงกันเคร่ืองมือแพทย์และเคร่ืองมือ 2.ประชุมชี้แจง 130 คน คุณศจีวรรณ
ที่จ าเปน็ในโรงพยาบาล 3.จัดกิจกรรมอบรมตามแผนโครงการ  092-5725005

44 โครงการยิม้สดใสเด็กไทย  - ตรวจสุขภาพช่องปาก เด็กนักเรียน 18 โรงเรียนใน
เขต

ตค.63-กย.64 ตค.63-กย.64  - ค่าแปรงสีฟนั เงินบ ารุง คุณรุ่งอรุณ 
ฟนัดี ส่งเสริมสุขภาพและ เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 ชั้น ป.1-6 อ าเภอภกัดีชุมพล (6-12 ป)ี 095-7182555
ปอูงกันโรคด้านทนัตกรรม  - จัดบริการทนัตกรรมตามความ จ านวน 2,257 800 อันๆละ10บาท
ส าหรับเด็ก คปสอ.ภกัดีชุมพล เหมาะสมตามความจ าเปน็ รวม 8,000 บาท

  - จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม  - ค่ายาสีฟนั
ทนัตสุขภาพในโรงเรียน 800หลอดๆละ13 บ.
  1.การแปรงฟนัหลังอาหารกลางวัน รวม 10,400 บาท
  2.ออกใหบ้ริการเคลือบหลุมร่อง รวมทั้งสิ้น
กรามแทใ้นเด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 18,400 บาท 

45 “โครงการหนูน้อยฟนัดี”ส่งเสริมสุขภาพ  - ด าเนินกิจกรรมแปรงฟนัหลังอาหารเด็กนักเรียน 18 โรงเรียนในเขต ตค.63-กย.64 ตค.63-กย.64  - ค่าแปรงสีฟนั เงินบ ารุง คุณรุ่งอรุณ 
และปอูงกันโรคด้านทนัตกรรมส าหรับ กลางวันเด็กชั้นอนุบาลในโรงเรียน ชั้นอนุบาล อ าเภอภกัดีชุมพล (3-5 ป)ี 095-7182555
เด็กปฐมวัย อ าเภอภกัดีชุมพล ประถม ศึกษาทั้ง ๒๐ แหง่ จ านวน 699 คน 500 อันๆละ10บาท

 -นัดเด็กที่มีความจ าเปน็ต้องได้รับการ รวม 5,000 บาท
รักษาทางทนัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  - ค่ายาสีฟนั
 - ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่เด็กนักเรียน 500หลอดๆละ18 บ.
ชั้นอนุบาลในโรงเรียน รวม 9,000 บาท

 ค่าฟลูออไรด์วานิช 
 5 ชุดๆละ 670 
รวม 3,350 บาท
รวมทั้งสิ้น
17,350 บาท 
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ล าดับ โครงการ กิจกรรมหลัก เปา้หมาย  พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะด าเนินงาน
 (เดือน)

แผนการเบกิจ่าย
 (เดือน)

งบประมาณ 
(บาท)

 แหล่ง
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

46 โครงการ “ปรับเปล่ียนพฤติกรรม อบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อสร้างความ คปสอ.ภกัดีชุมพล  รพ.ภกัดีชุมพล ม.ค.-ก.ค.64 ม.ค.-ก.ค.64 48,000 เงินบ ารุง คุณอนุชิดา
ลดพงุ ลดโรค” ตระหนักในการดูแลสุขภาพรวมทั้ง จ านวน  170  คน 081-0160467

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง

47 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพบคุลากร อบรมพฒันาศักยภาพงานคุณภาพ จนท.โรงพยาบาล รพ.ภกัดีชุมพล ก.พ.-64 ก.พ.-64 ค่าอาหารว่าง เงินบ ารุง คุณจิตติ
ทมีคุณภาพ  เพื่อรองรับมาตรฐาน แบง่ตามฐานของแต่ละทมีคุณภาพ จ านวน 130 คน และอาหารกลางวัน 088-5844602
โรงพยาบาลคุณภาพ 130คนๆละ100บ.

จ านวน 2 วัน
รวม 26,000 บาท

48 โครงการพฒันามาตรฐานระบบบริการ 1.ประชุมชี้แจงนโยบายต่อ คณะกรรมการ รพ.ภกัดีชุมพล มิ.ย.64 - ส.ค.64 มิ.ย.64 - ส.ค.64 ช่วงที่ 1 คุณปานจิตร 
สุขภาพ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ทมีเคร่ืองมือและ ค่าอาหารว่าง คุณศจีวรรณ

2.ด าเนินงานจัดโครงการตาม คณะท างาน และอาหารกลางวัน  092-5725005
กิจกรรม จ านวน 50 คน 35คนๆละ100บ.
ช่วงที่ 1 รวม 3,500 บาท
ประชุมชี้แจงและประกาศนโยบาย 2.ค่าคู่มือเกณฑ์
การด าเนินงานทั้ง 9 ด้าน มาตรฐานระบบ
ช่วงที่ 2 บริการสุขภาพ
เตรียมรับการประเมินและรับการ จ านวน 30เล่ม
ตรวจเยีย่มจากศูนย์สนับสนุนบริการ เล่มละ50 บาท
สุขภาพเขต 9 รวม 1,500 บาท
ช่วงที่ 3 ช่วงที่ 2
 สรุปผลการประเมิน ค่าอาหารว่าง

และอาหารกลางวัน
50คนๆละ100บ.
รวม 5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
10,000 บาท 43 




