
ล ำดับ โครงกำร กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ระยะด ำเนินงำน
 (เดือน)

แผนกำร
เบิกจ่ำย (เดือน)

งบประมำณ 
(บำท)

 แหล่ง
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

1 โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของ
ชีวิต เด็กภักดีชุมพล สุขภาพดี

ประชุมช้ีแจงกิจกรรมร่วมกับ 
คณะกรรมการ พชต. ระดับต าบล

เด็ก 0 - 5 ปี ใน
อ าเภอภักดีชุมพล

 4 ต าบล  ต.ค. - ธ.ค. 63   ต.ค.--ธ.ค.63 6,000          งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถ
ชัย/0819779028

2 โครงการ “คนภักดี หัวใจ TO BE 
NUMBER ONE”

จัดกิจกรรมแข่งขัน ตามยุทธศาสตร์ 
TO BE NUMBER ONE

Setting 14 แห่ง Setting 14 แห่ง  ต.ค. - ธ.ค. 63   ต.ค.--ธ.ค.63 20,000        งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/
0848294774

4 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
R2R

พัฒนาผลงานวิชาการ เพ่ือเข้าประกวด
ระดับ จังหวัด เขตและประเทศ

รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 10,000        งบผลผลิต นายสาโรจน์ 
ประพรมมา/
0952363665

5 โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่ม
วัยรุ่นในสถานศึกษา

เพ่ือลดปัญหาการท้องไม่พร้อมในพ้ืนท่ี  โรงเรียน 22 แห่ง  โรงเรียน 22 แห่ง ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 40,000        กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นายภฤศ แกมค า/
0848294774

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

แผนปฏิบัติรำชกำรเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรค กำรคุ้มครองผู้บริโภค  และอนำมัยส่ิงแวดล้อมด้ำนสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แผนงำนท่ี 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มวัย ด้ำนสุขภำพ
เป้ำประสงค์.................................................................................................................................. 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์...................................................................................................................................

 ลงช่ือ ................................................ผู้อนุมัติแผน
(น.พ.วชิระ บทพิบูลย์)

                                                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2



ล ำดับ โครงกำร กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ระยะด ำเนินงำน
 (เดือน)

แผนกำร
เบิกจ่ำย (เดือน)

งบประมำณ 
(บำท)

 แหล่ง
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์
โทร

1 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ

อสม. อ.ภักดีชุมพล ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 20,000        งบผลผลิต นายสาโรจน์ 
ประพรมมา/
0952363665

2 โครงการประเมินและพัฒนา รพ.สต สู่
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

พัฒนา รพ.สต. และประเมินซ้ า ตาม
แนวทาง รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 12,000        งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/
0848294774

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์.....................................................................................................................................

แผนปฏิบัติรำชกำรเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรค กำรคุ้มครองผู้บริโภค  และอนำมัยส่ิงแวดล้อมด้ำนสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แผนงำนท่ี 5 กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ
เป้ำประสงค์.................................................................................................................................. 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

         ลงช่ือ ........................................................ผู้เสนอแผน                                                            ลงช่ือ ................................................ผู้อนุมัติแผน
(น.พ.วชิระ บทพิบูลย์)

                                                 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2



ล ำดับ โครงกำร กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ระยะด ำเนินงำน
 (เดือน)

แผนกำร
เบิกจ่ำย (เดือน)

งบประมำณ 
(บำท)

 แหล่ง
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์
โทร

โครงการประเมิน NCD Clinic Plus 
และการประเมิน DPAC 4.0

พัฒนา รพ.สต. ตามแนวทาง NCD 
Clinic Plus และการประเมิน DPAC 
4.0

รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง เม.ย. - มิ.ย. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 6,000        งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถชัย/
0819779028

โครงการรณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค ติดตาม
ควบคุมก ากับความชุกลูกน้ ายุงพาหะ
น าโรคไข้เลือดออก

เพ่ือควบคุม กับกับ และติดตาม การ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนท่ี

รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง เม.ย. - มิ.ย. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 20,000      กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นายภฤศ แกมค า/
0848294774

โครงการค้นหาโรควัณโรคเชิงรุกในกลุ่ม
เส่ียงเป้าหมาย ในชุมชน

เพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในชุมชน รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง เม.ย. - มิ.ย. 64 เม.ย. - มิ.ย. 64 32,000      กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล

นายภฤศ แกมค า/
0848294774

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

แผนปฏิบัติรำชกำรเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรค กำรคุ้มครองผู้บริโภค  และอนำมัยส่ิงแวดล้อมด้ำนสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แผนงำนท่ี 3 กำรป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้ำนสุขภำพ
เป้ำประสงค์.................................................................................................................................. 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์...................................................................................................................................

(น.พ.วชิระ บทพิบูลย์)
                                                 

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

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2



ล ำดับ โครงกำร กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ระยะด ำเนินงำน
 (เดือน)

แผนกำร
เบิกจ่ำย (เดือน)

งบประมำณ 
(บำท)

 แหล่ง
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร

1 โครงการประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใส และบริหารความเส่ียง ITA

พัฒนาหน่วยงาน ตามแนวทาง ITA สสอ.ภักดีชุมพล สสอ.ภักดีชุมพล ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 4,000          งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/
0848294774

2 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
R2R

พัฒนาผลงานวิชาการ เพ่ือเข้าประกวด
ระดับ จังหวัด เขตและประเทศ

รพ.สต. 6 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 10,000        งบผลผลิต นายสาโรจน์ ประพรม
มา/0952363665

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

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์...................................................................................................................................

แผนปฏิบัติรำชกำรเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 4 กำรบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมภิบำล
แผนงำนท่ี 11 กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ
เป้ำประสงค์..................................................................................................................................

 ลงช่ือ ................................................ผู้อนุมัติแผน
(น.พ.วชิระ บทพิบูลย์)

                                                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2



ล ำดับ โครงกำร กิจกรรมหลัก เป้ำหมำย  พ้ืนท่ีด ำเนินกำร ระยะด ำเนินงำน
 (เดือน)

แผนกำร
เบิกจ่ำย (เดือน)

งบประมำณ 
(บำท)

 แหล่ง
งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ/เบอร์
โทร

1 โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.อ าเภอ
ภักดีชุมพล

สนับสนุนการจัดกิจกรรม พอ.สว. ใน
พ้ืนท่ี

ต.วังทอง ต.วังทอง ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 5,000          งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถชัย/
0819779028

2 โครงการแก้ไขปัญหา ODOP โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

ประชุมช้ีแจงกิจกรรม ร่วมกับ 
คณะกรรมการ พชอ. ระดับต าบล

4 ต าบล 4 ต าบล ม.ค. - มี.ค. 64 ม.ค. - มี.ค. 64 20,000        งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถชัย/
0819779028

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์......1) กำรจัดต้ังหน่วยบริกำรปฐมภูมิและเครือข่ำยหน่วยบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ ตำม พรบ.ฯ 2) จ ำนวนประชำชนคนไทย มีหมอประจ ำตัว 3 คน

แผนปฏิบัติรำชกำรเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 กำรพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันควบคุมโรค กำรคุ้มครองผู้บริโภค  และอนำมัยส่ิงแวดล้อมด้ำนสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
แผนงำนท่ี 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ
เป้ำประสงค์.................................................................................................................................. 

         ลงช่ือ ........................................................ผู้เสนอแผน                                                            ลงช่ือ ................................................ผู้อนุมัติแผน
(น.พ.วชิระ บทพิบูลย์)

                                                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2



ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ (บำท)  แหล่งงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต เด็กภักดีชุมพล สุขภาพดี 6,000                   งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถชัย/0819779028

โครงการ “คนภักดี หัวใจ TO BE NUMBER ONE” 20,000                 งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/0848294774

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R 10,000                 งบผลผลิต นายสาโรจน์ ประพรมมา/0952363665

โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นในสถานศึกษา 40,000                 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบล
นายภฤศ แกมค า/0848294774

โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 20,000                 งบผลผลิต นายสาโรจน์ ประพรมมา/0952363665
โครงการประเมินและพัฒนา รพ.สต สู่มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว 12,000                 งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/0848294774
โครงการประเมิน NCD Clinic Plus และการประเมิน DPAC 4.0 6,000                   งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/0848294774

โครงการรณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค ติดตามควบคุมก ากับความชุกลูกน้ ายุงพาหะน าโรคไข้เลือดออก 20,000                 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบล
นายภฤศ แกมค า/0848294774

โครงการค้นหาโรควัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเส่ียงเป้าหมาย ในชุมชน 32,000                 กองทุนหลักประกัน

สุขภาพต าบล
นายภฤศ แกมค า/0848294774

โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง ITA 4,000                   งบผลผลิต นายภฤศ แกมค า/0848294774

โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.อ าเภอภักดีชุมพล 5,000                   งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถชัย/0819779028

โครงการแก้ไขปัญหา ODOP โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 20,000                 งบผลผลิต นายรัศมี สมรรถชัย/0819779028

                                                                                                                         ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

         ลงช่ือ ........................................................ผู้เสนอแผน                                                            ลงช่ือ ................................................ผู้อนุมัติแผน
                 (.............................................................)                                                                                  (นายวชิระ บถพิบูลย์)                                            

สรุปแผนปฏิบัติรำชกำรเครือข่ำยบริกำรสำธำรณสุขอ ำเภอ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 




