
1
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
และแผนปฏิบัติการสาธารณสุข

เงินบ ารุง 10,350 คุณอุมาริน 4,050 6,300

2
โครงการควบคุมป้องกันวัณโรค

เงินบ ารุง 32,000 คุณวิภาวดี 28,500 3,500

3 โครงการน ำร่องปลูกผักสมุนไพร 
ในพ้ืนท่ีป่ำชุมชน

เบิกจาก สสจ.ชย 131,000 คุณพนิดา 131,000 0

4
Digital Transformation สู่การ
เป็น Smart Hospital

สสจ.ชย/เงิน
บ ารุง รพ.

447,000 คุณลิขิต 470,750
รพ.สมทบ

เพ่ิม 23,750

5

โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
ท า  App  EMS , LTC บันทึก
และดูรายงานผ่านมือถือ
เพ่ือพัฒนา ระบบ  GPS  
ส าหรับบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉิน

เงินบ ารุง 45,020 คุณจิตติ 27,750 17,270

6

เพ่ิมพูนทักษะการจัดการและ
ดูแลรักษาเคร่ืองมือแพทย์
ส าหรับผู้ใช้งานเคร่ืองมือแพทย์

เงินบ ารุง 16,946 คุณปานจิตร 11,320 5,626

7

โครงการพัฒนาศักยภาพอา
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อส
ม.) ปีงบประมาณ 2563

เงินบ ารุง 42,800 คุณรุจิรา 42,800 0

8
โครงการรณรงค์ก าจัดปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน  าดี สสจ.ชย 20,000 คุณรุจิรา 20,000 0

9

โครงการ พรบ.สัญจร

เงินบ ารุง 9,800 คุณพิมพ์อุมา 9,800 0

10
โครงการอบรมสิทธิ เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาล เงินบ ารุง 2,000 คุณพิมพ์อุมา 2,000 0

ทะเบียนสรุปโครงการ ปีงบประมาณ 2563
โรงพยาบาลภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

ล าดับ โครงการ
แหล่ง

งบประมาณ
งบประมา
ณ (บาท)

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

งบประมาณ
ท่ีใช้

คงเหลือ



11
โครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ
หมู่และสาธารณภัย เงินบ ารุง 18,300 คุณพีระ 18,300 0

12

โครงการเพ่ือจัดการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
ต าบลเจาทอง ปีงบประมาณ 
2562

กองทุนต าบล     75,000 คุณสุภาพร 32,700 42,300

13

โครงการเพ่ือจัดการบริการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
ส าหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
ต าบลวังทอง ปีงบประมาณ 2562

กองทุนต าบล     55,000 คุณสุภาพร 13,800 41,200

14

โครงการเกษตรกรยุคใหม่ 
ปลอดภัยจากสารเคมี ต าบลเจา
ทอง ปี 2563

กองทุนต าบล 8,000 คุณพิกุล 8,000 0

15
โครงการส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจ
สุขภาพ ปี 2563

เงินบ ารุง 3,000 คุณพิกุล 3,000 0

16

โครงการเร่งรัดการยุติปัญหา
เอดส์โดยบริการป้องกันการติด
เชื อเอชไอวีส าหรับประชากรกลุ่ม
เส่ียงสูง

สสจ.ชัยภูมิ 54,000 คุณดวงฤดี 52,000 2,000

17
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
ส าหรับบุคลากรโรงพยาบาล ไม่ใช่งบ คุณมลิสา ไม่ใช่งบ

18

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรการป้องกันและควบคุม
การติดเชื อในโรงพยาบาล

เงินบ ารุง 6,000 คุณมลิสา ไม่ใช่งบ

19
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การป้องกันและช่วยเหลือเด็ก
จมน  า

เงินบ ารุง 21,600 คุณพลจุรี 21600 0

20
โครงการสูงวัย ใจสบาย ร่างกาย
แข็งแรง  อบต.เจาทอง

กองทุนต าบล
เจาทอง

4,000 คุณสุรางค์ 4,000 0

21

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
แม่ลูกผูกพัน ฉลาด สมบูรณ์ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ต าบลเจาทอง ปีงบประมาณ 
2563

กองทุนต าบล
เจาทอง

30,000 คุณสุรางค์ 30,000 0
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22

โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน 
แม่ลูกผูกพัน ฉลาด สมบูรณ์ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ต าบลวังทอง ปีงบประมาณ 2563

กองทุนต าบล
วังทอง

15,000 คุณสุรางค์ 15,000 0

23 โครงการรักหนู  รักษ์ฟัน  ต าบล
เจาทอง ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากส าหรับเด็กปฐมวัย

กองทุนต าบล
เจาทอง

5,360 คุณรัชนก 5,047.20 31.28

24

โครงการพัฒนางานประจ าท าให้
ได้นวัตกรรมท่ีเป็นเลิศ ครั งท่ี 7 
คป.สอ.ภักดีชุมพล

เงินบ ารุง 100,000 คุณจิตติ 32,700 67,300

25
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการดูแลเด็กและ
สตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง (OSCC)

สสจ.ชัยภูมิ 5,120 คุณล าเพย 5,120 0

26
แข่วงาม กินข้าวแซบ

กองทุนต าบล
บ้านเจียง

6,530
คุณฉันท
ลักษณ์

6,522.72 7.28

27
ยิ มสดใส เด็กไทยฟันดี ส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคด้านทัน
ตกรรมส าหรับเด็ก

เงินบ ารุง 33,600 คุณรุ่งอรุณ 33,591.08 8.92

28
หนูน้อยฟันดี  ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็กปฐมวัย

เงินบ ารุง 9,996 คุณรุ่งอรุณ 9,920.56 75.44

29

บริการเคลือบหลุดร่องฟันกราม
แท้ในนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 
๑-๖

เงินบ ารุง 20,800 คุณรุ่งอรุณ 20,231.36 568.64

30
ดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื อรังในชุมชน
(Buddy เพ่ือนซี ในการดูแล ๔)

เงิน สปสช 50,000 คุณล าเพย 50,000.00 0

31
โครงการแก้ไขปัญหาโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ
 ๖ เดือนถึง ๒ ขวบ

เงิน สปสช 16,500 คุณหน่ึงฤทัย ไม่ใช่งบ

32
โครงการช่วยฟ้ืนคืนชีพทารกแรก
เกิด

เงินบ ารุง 1,450 คุณน  าฝน 1,450.00 0
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33

โครงการจัดหาเคร่ืองช่วยความ
พิการและอุปกรณ์ฟ้ืนฟูสภาพให้
คนพิการ  ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ระยะฟ้ืนฟูในเขตรับผิดชอบ

อบจ.ชัยภูมิ 123,820 คุณณัชกานต์ 123,820.00 0

34
โครงการการด าเนินงานเฝ้าระวัง
และค้นหาโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19

สสจ.ชัยภูมิ 10,000 คุณรุจิรา 10,000 0

35
โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก 
ประชาชนสุขภาพดี ต.เจาทอง

อบต.เจาทอง 54,250 คุณรุจิรา 54,250 0
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