
1

โครงการเพื่อจัดการ
บริการดูแลระยะยาวด้าน 
สาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ  
ต าบลเจาทอง

โอนจาก อบต. 135,000 คุณสุภาพร 135,000 0

2

โครงการเพื่อจัดการ
บริการดูแลระยะยาวด้าน 
สาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ  
ต าบลวังทอง

โอนจาก อบต. 58,140 คุณสุภาพร 58,140    0

3
โครงการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการจัดท าแผนเพื่อ
พฒันาสุขภาพและ
แผนปฏิบัติการสาธารณสุข

เงินบ ารุง 9,350 คุณอมุาริน 2,265 7,085

4 โครงการควบคุมป้องกนั
วัณโรค

เงินบ ารุง 17,875 คุณวิภาวดี 17,875 0

5
โครงการซ้อมแผนรับ
อบุัติเหตุหมูแ่ละสาธารณภัย เงินบ ารุง 18,300 คุณพรีะ 18,300 0

6 โครงการ " ถนนคนดี " เงินบ ารุง 15,000 คุณพรีะ 15,000 0

7
โครงการพฒันาผู้น า
ทางการพยาบาลสู่
มาตรฐานการพยาบาล QA

เงินบ ารุง 52,960 คุณจิตติ 49,160 3,800

8
โครงการรักษค์น รักษ์
องค์กรคุณภาพ พฒันา
ศักยภาพการท างานเป็นทีม

เงินบ ารุง 488,900 คุณจิตติ 488,900 0

9
โครงการพฒันางาน
ประจ าท าเป็นวิชาการ งาน
 CQI วิจัย R๒R

เงินบ ารุง 100,000 คุณจิตติ 60,780 39,220

10
โครงการอบรมการใชย้า
อย่างสมเหตุผล เงินบ ารุง 10,050 คุณนุจรี 8,625 1,425

11
โครงการ “ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ลดพงุ ลดโรค” เงินบ ารุง 50,000 คุณอนุชดิา 50,000 0
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12

โครงการบูรณาการการ
หน่วยแพทย์เคล่ือนที่   
เพื่อดูแลประชาชนอทุิศ
ถวาย  พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช  บรมนาถบพติร  
และถวายสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนิิ

เงินบ ารุง 20,000 คุณสุรางค์ 17,290 2,710

13
โครงการศึกษาดูงานระบบ
การใชโ้ปรแกรมบริหาร
จัดการเคร่ืองมือแพทย์

เงินบ ารุง 9,100 คุณปานจิตร 7,100 2,000

14
โครงการผ่าตัดต้อกระจก 
โรงพยาบาลภักดีชมุพล

เงินบ ารุง 358,870
คุณปัฐมา
ภรณ์

60,171.50 298,698.50

15 โครงการพรบ.สัญจร เงินบ ารุง 10,400 คุณพมิพอ์ุ
มา

10,400 0

16

โครงการบูรณาการให้
ความรู้สิทธิผู้พกิาร ตรวจ
รับรองความพกิารและขึน้
ทะเบียนผู้พกิารด้านหู

เงินบ ารุง 29,500
คุณพมิพอ์ุ
มา

29,500 0

17
โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน

เงินบ ารุง 44,000 คุณรุจิรา 44,000 0

18 โครงการภาษาพาเพลิน เงินบ ารุง 5,050 คุณพมิพอ์ุ
มา

5,050 0

19

โครงการเชือ่มโยงคุณภาพ
บริการพยาบาลตาม
มาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล(QA)
และการตามรอยโรค
(Tracer) สู่มาตรฐาน HA 

เงินบ ารุง   
(ส่วนงาน

ศูนย์ 
100,000

9,440 คุณจิตติ 9,440 0

20
โครงการพฒันาคุณภาพ
บริการพยาบาลตาม
มาตรฐานการพยาบาลใน
โรงพยาบาล

เงินบ ารุง   
(ส่วนงาน

ศูนย์ 
100,000

7,500 คุณจิตติ
ไม่ได้จัด
กจิกรรม

21
โครงการให้ความรู้เร่ือง
โรคหลอดเลือดหัวใจ 
หลอดเลือดสมอง

เงินบ ารุง 7,500 คุณพลจุรี 7,500 0



22

โครงการพฒันาคุณภาพผู้
ชว่ยเหลือคนไขแ้ละ
พนักงานบริการ  สู่งาน
คุณภาพและ CQI 
นวัตกรรม

เงินบ ารุง   
(ส่วนงาน

ศูนย์ 
100,000

3,900 คุณจิตติ
ไม่ได้จัด
กจิกรรม

23
โครงการนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลงาน
สาธารณสุข

เงินบ ารุง 12,250 คุณอมุาริน 10,800 1,450

24
โครงการส่ิงแวดล้อมสดใส 
ใจสุขภาพ เงินบ ารุง 2,000 คุณพกิลุ 2,000 0

25

โครงการฟื้นฟคูวามรู้
ผู้ดูแลและผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรังเพื่อชะลอการเส่ือม
ของไต

เงินบ ารุง 10,050 คุณดวงฤดี 10,050 0

26

บริการคัดกรองโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กและ
บริการยาเสริมธาตุเหล็ก 
เพื่อแกไ้ขปัญหาภาวะ
โลหิตจางในนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2562

งบ PPA 20,200 คุณพกิลุ 7,660 12,540

27
โครงการ Analytic & 
Databases Cleaning For 
NHSO Foundations

เงินบ ารุง 43,600 คุณลิขติ 43,600 0

28
โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการการป้องกนัและ
ชว่ยเหลือเด็กจมน ้า

เงินบ ารุง 17,000 คุณพลจุรี 15,000 2,000

29
โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ส าหรับบุคลากร
โรงพยาบาลภักดีชมุพล

ไม่ใชง่บ คุณมลิสา 0 0

30
โครงการพฒันาระบบงาน
ป้องกนัและควบคุมการติด
เชือ้ในโรงพยาบาล

เงินบ ารุง   
(ส่วนงาน

ศูนย์ 
100,000

6,000 คุณมลิสา 6,000 0

31
โครงการ ผู้พกิารฟนัดี 
ห่างไกลโรคชอ่งปาก

กองทุน
ต าบลบ้าน

เจียง

9,500 คุณปานจิตร 9,200 300

32

โครงการบริการเคลือบ
หลุมร่องฟนักรามแท้ใน
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
 ปี 2562

PPA จังหวัด 21,000 คุณรุ่งอรุณ 20,231.36 768.64



33

ศูนย์เด็กฟนัดี ต าบลบ้าน
เจียง ส่งเสริมสุขภาพชอ่ง
ปากส าหรับเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กองทุน
ต าบลบ้าน

เจียง
13,460 คุณรัชนก 13,445.40 14.60

34

รักหนู รักษฟ์นั ส่งเสริม
สุขภาพชอ่งปากส าหรับ
เด็กปฐมวัย ต าบลบ้านเจียง
 โรงพยาบาลภักดีชมุพล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองทุน
ต าบลบ้าน

เจียง
6,410 คุณรัชนก 6,406 4

35
โครงการเกษตรกรยุคใหม่ 
ปลอดภัยสารเคมี

กองทุนต าบล 5,000 คุณพกิลุ 5,000 0

36

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรคทั่วไป 
“๒๔๐ วัน ปรับเปล่ียนวิถี
ชวิีต ชวิีตเปล่ียน” 

PPA 48,600 คุณอนุชดิา 48,600 0

37

โครงการแขว่งาม กนิขา้ว
แซ่บ ต าบลบ้านเจียง 
อ าเภอภักดีชมุพล จังหวัด
ชยัภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562 

กองทุน
ต าบลบ้าน

เจียง
6,530

คุณฉนัท
ลักษณ์

6,522.72 7.28

38
โครงการเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพฒันาการเด็ก 0-5
 ปี

กองทุน
ต าบลเจาทอง

15,000
คุณหนึง่
ฤทัย

15,000 0

39
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เชงิรุก ประชาชนสุขภาพดี 
 ต าบลเจาทอง

กองทุน
ต าบลเจาทอง

63,000 คุณรุจิรา 61,800 1,200

40
โครงการมหัศจรรย์ 
๑,๐๐๐ วัน แม่ลูกผูกพนั 
ฉลาด สมบูรณ์

กองทุน
ต าบลเจาทอง

35,000 คุณสุรางค์ 32,925 2,075

41
โครงการรับประเมิน NCD
 Clinic Plus/ DPAC 4.0 เงินบ ารุง 24,750 คุณสมเกตน์ 24,750 0

42
โครงการสูงวัย ใจสบาย 
ร่างกายแขง็แรง

กองทุน
ต าบลเจาทอง

15,000 คุณสุรางค์ 12,500 2,500

43

โครงการเร่งรัดการยุติ
ปัญหาเอดส์โดยบริการ
ป้องกนัการติดเชือ้เอชไอวี
ส าหรับ ประชากรกลุ่ม
เส่ียงสูง โรงพยาบาลภักดี
ชมุพล

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

44 โครงการลดอว้น ลดพงุ ลด
โรค รพ.ภักดีชมุพล

สสจ.ชยัภูมิ 10,000 คุณสุรางค์ 9,940 60



45 โครงการพฒันาศักยภาพ
เครือขา่ยเพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาความรุนแรง  
ในเด็กและสตรีที่ถกูกระท า
รุนแรง (OSCC)

สสจ.ชยัภูมิ 7,900 คุณล าเพย 7,900 0

46 โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเภท
เร้ือรังในชมุชน (Buddy 
เพื่อนซ้ีในการดูแล ๓)

สสจ.ชยัภูมิ 50,000 คุณล าเพย 49,500 500

47 โครงการย้ิมสดใส เด็กไทย
ฟนัดี”ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกนัโรคด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็ก

เงินบ ารุง 29,990 คุณรุ่งอรุณ 27,972.60 2,017.40

48 โครงการ หนูน้อยฟนัดี”
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกนั
โรคด้านทันตกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย

เงินบ ารุง 9,990 คุณรุ่งอรุณ 8,900.66 1,089.34

49 โครงการมหัศจรรย์ 
๑,๐๐๐ วัน แม่ลูกผูกพนั 
ฉลาด สมบูรณ์

กองทุน
ต าบลวังทอง

18,500 คุณสุรางค์ 17,000 1500

50 โครงการ  ผู้พกิารฟนัดี  
ห่างไกลโรคชอ่งปาก กองทุน

ต าบลวังทอง
8,000 คุณปานจิตร 8,000 0

51 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เชงิรุก ประชาชนสุขภาพดี 
โรงพยาบาลภักดีชพุล

กองทุน
ต าบลวังทอง

20,000 คุณรุจิรา 20,000 0

52
โครงการประชมุเชงิ
ปฏิบัติการการบันทึก
ขอ้มูลงาน NCD

เงินบ ารุง 12,680 คุณดวงฤดี 12,680 0

53 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พฒันาศักยภาพบุคลากร
โรงพยาบาลภักดีชมุพล

เงินบ ารุง 139,820 คุณวงศกร 71,900    67,920

54 โครงการงานคุณภาพทีม
ภักดีเขม้แขง็  รองรับ  
Re-accredit 2

เงินบ ารุง 10,754 คุณจิตติ 10,754 0

55 โครงการคัดกรองมะเร็ง
ชอ่งปาก ต าบลบ้านเจียง

กองทุน
ต าบลบ้าน

เจียง

900 คุณกษดิิษ 960


