
ล าดบั โครงการ งบประมาณ (บาท)  แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ/
เบอร์โทร

1 โครงการเพิม่ศักยภาพการพยาบาลฟืน้คืนชีพทารกแรกเกิด  (Neonatal  resuscitation) 1,450 เงินบ ารุง คุณน้ าฝน
095-6196128

2 โครงการมหัศจรรย์ 1,000วัน แม่ลูกผูกพันธ์ ฉลาด สมบูรณ์ 67,900 กองทุนต าบล คุณสุรางค์
095-6639265

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเพือ่พัฒนาการสมวัยในเด็กวัย 3-5 ปี อ าเภอภักดีชุมพล 15,000 สปสช คุณหนึ่งฤทัย
081-7398016

4 โครงการแก้ไขปัญหาโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี อ าเภอภักดีชุมพล 15,000 สปสช คุณหนึ่งฤทัย
081-7398016

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชนสุขภาพดี ต าบลเจาทอง 54,250 กองทุนต าบลเจาทอง คุณรุจิรา

6  โครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ประชาชนสุขภาพดี ต าบลวังทอง 30,000 กองทุนต าบลวังทอง คุณรุจิรา

7 โครงการสูงวัย ใจสบาย ร่างกายแข็งแรง 25,000 กองทุนต าบล คุณสุรางค์
095-6639265

8 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้ทีม่ีภาวะพึง่พิง (LTC) อบต.เจาทอง 120,000 กองทุนต าบลเจาทอง คุณสุภาพร
 095-6344857

9 โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุและผู้ทีม่ีภาวะพึง่พิง (LTC) อบต.วังทอง 60,000 กองทุนต าบลวังทอง คุณสุภาพร
 095-6344857

สรุปแผนปฏิบัตริาชการเครือขา่ยบริการสาธารณสุขอ าเภอภักดชีมุพล  จังหวัดชยัภูม ิประจ าปีงบประมาณ 2564 
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10 โครงการรับประเมิน NCD Clinic Plus 20,000 เงินบ ารุง คุณสมเกตน์
089-8896842

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 16,000 เงินบ ารุง คุณมลิสา
 095-6136669

12 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย 3,500 เงินบ ารุง คุณธนภรณ์

13 โครงการส่ิงแวดล้อมสดใส ใส่ใจสุขภาพ 3,000 เงินบ ารุง คุณพิกุล 
 080-1877108

14 โครงการเกษตรกรยุคใหม่ ปลอดภัยจากสารเคมี 6,980 กองทุนต าบล คุณพิกุล 
 080-1877108

15 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยSTEMI Stroke Sepsis 15,000 เงินบ ารุง คุณพลจุรี
 081-3801068

16 โครงการอบรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 10,000 เงินบ ารุง คุณนุจรี

17  โครงการการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ไม่ใช้งบ คุณภาลินี 
 089-4284565

18 โครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วย Sepsis ไม่ใช้งบ คุณภาลินี 
 089-4284565

19 โครงการพัฒนาระบบการป้องกัน บ าบัดรักษา และฟืน้ฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติดแบบบูรณาการ 30,000 เงินบ ารุง คุณมานิตย์
088-5818454

20 โครงการการบริบาลฟืน้ฟูระยะกลาง (Intermediate care : IMC) ไม่ใช้งบ คุณทับทิม 
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21 โครงการผ่าตัดต้อเนื้อ 15,500 เงินบ ารุง คุณพิมพ์อุมา
081-6755787

22 โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรเศรษฐกิจเขตพืน้ทีป่่าชุมชนต าบลวังทอง 30,000 เงินบ ารุง คุณพนิดา

23 อมรมเชิงปฏิบัติการ Smart Que 30,000 เงินบ ารุง คุณลิขิต
098-0965945

24 อบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลเรียกเก็บกองทุนต่างๆ Fee Schedule 20,000 เงินบ ารุง คุณลิขิต
098-0965945

25 โครงการพัฒนางานประจ าท าเป็นวิชาการ  งาน CQI  วิจัย  R2R  คร้ังที ่8 95,000 เงินบ ารุง ศูนย์คุณภาพ
088-5844602

26 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนเพือ่พัฒนาสุขภาพและแผนปฏิบัติการสาธารณสุข 6,850 เงินบ ารุง คุณอุมาริน 
087-5205158

27 โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานสาธารณสุข 32,500 เงินบ ารุง คุณอุมาริน 
087-5205158

28 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 7,500 เงินบ ารุง คุณจิตติ
088-5844602

29 โครงการให้ความรู้พยาบาลเร่ืองการล้างไตทางช่องท้อง 4,000 เงินบ ารุง คุณดวงฤดี
087-2522672

30 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน 18,220 เงินบ ารุง คุณพีระ
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31 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บรายได้เครือข่ายโซนใต้ 3,000 เงินบ ารุง คุณพิมพ์อุมา
081-6755787

32 โครงการ พรบ.สัญจร 9,800 เงินบ ารุง คุณพิมพ์อุมา
081-6755787

33 รักหนู  รักษ์ฟัน ต าบลเจาทอง 5,170 กองทุนต าบลเจาทอง คุณรัชนก
098-1471647

34 รักหนู  รักษ์ฟัน ต าบลบ้านเจียง 6,320 กองทุนต าบลบ้านเจียง คุณรัชนก
098-1471647

35 ศูนย์เด็กฟันดี ต าบลบ้านเจียง 9,500 กองทุนต าบลบ้านเจียง คุณรัชนก
098-1471647

36 โครงการแข่วงาม กินข้าวแซ่บ ต าบลบ้านเจียง อ าเภอภักดีชุมพล 6,530 กองทุนต าบลบ้านเจียง คุณธนวริทธิ์
083-1391960

37 โครงการแข่วคุณภาพ บ่เจ็บ ต าบลแหลมทอง อ าเภอภักดีชุมพล 5,510 กองทุนต าบลบ้านเจียง คุณธนวริทธิ์
083-1391960

38 โครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 95,000 เงินบ ารุง คุณมลิสา
 095-6136669

39 โครงการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 36,900 เงินบ ารุง ทีมเคร่ืองมือแพทย์
 092-5725005

40 โครงการอบรมการใช้เคร่ืองทดสอบเคร่ืองวัดความดัน BP Sure 13,900 เงินบ ารุง ทีมเคร่ืองมือแพทย์
 092-5725005
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41 โครงการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีแ่บบยั่งยืน 40,000 เงินบ ารุง คุณปานจิตร 
คุณศจีวรรณ
 092-5725005

42 โครงการรักษ์คน รักษ์องค์กรคุณภาพ พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีม โรงพยาบาลภักดีชุมพล 446,400 เงินบ ารุง คุณจิตติ
088-5844602

43 โครงการอมรมการใช้งานและบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองมือแพทย์และเคร่ืองมือทีจ่ าเป็นในโรงพยาบาล 20,000 เงินบ ารุง คุณปานจิตร 
คุณศจีวรรณ
 092-5725005

44 โครงการยิ้มสดใสเด็กไทยฟันดี ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม ส าหรับเด็ก คปสอ.ภักดีชุมพล 18,400  เงินบ ารุง คุณรุ่งอรุณ 
095-7182555

45 “โครงการหนูน้อยฟันดี”ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมส าหรับ เด็กปฐมวัย อ าเภอภักดีชุมพล 17,350  เงินบ ารุง คุณรุ่งอรุณ 
095-7182555

46 โครงการ “ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ลดพุง ลดโรค” 48,000 เงินบ ารุง คุณอนุชิดา
081-0160467
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47 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมคุณภาพ  เพือ่รองรับมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ 26,000 เงินบ ารุง คุณจิตติ
088-5844602

48 โครงการ พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 10,000  เงินบ ารุง คุณปานจิตร
คุณศจีวรรณ
 092-5725005

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลภักดีชุมพล                                                              ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

         ลงชื่อ ........................................................ผู้เสนอแผน                                                            ลงชื่อ ................................................ผู้อนุมัติแผน
                    (นายวิชิต รุ่งพุทธิกุล)                                                                                           (นายวชิระ บถพิบูลย)์                                            
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ทีมเคร่ืองมือแพทย์

ทีมเคร่ืองมือแพทย์


