
ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร จ ำนวนเงิน แหล่งงบประมำณ หมำยเหตุ

1
โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรก
ของชีวิต เด็กภักดีชุมพล สุขภาพดี

                6,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

2

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองและโดยเคร่ืองเอกซ์เรย์เต้านม
เคล่ือนท่ีในสตรีกลุ่มเส่ียงและด้อย
โอกาส

                5,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

3
โครงการมหกรรมสุขภาพ เดินป่ันว่ิง 
ขอบรอยต่อ 3 ภาค

              20,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

4 โครงการติดตามพัฒนาหมู่บ้านไอโอดีน                 8,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

5
โครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.อ าเภอ
ภักดีชุมพล

                5,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

6
โครงการพัฒนาอ าเภอจัดการสุขภาพ
ด้านการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อ 
(DPAC)

              20,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

7
โครงการแก้ไขปัญหา ODOP โดย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ

              20,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

8
โครงการพัฒนาการด าเนินงาน TO BE
 NUMBER ONE ในพ้ืนท่ี

              20,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

9
โครงการประเมิน NCD Clinic Plus 
และการประเมิน DPAC 4.0

                6,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

10
โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วย
หัวใจ ร่วมเก่ียวข้าวปลอดสารพิษ เพ่ือ
ผู้ป่วย "ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน"

                5,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

11
โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ

              20,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

12
โครงการประเมินและพัฒนา รพ.สต สู่
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

              12,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

13
โครงการประเมินคุณธรรม ความ
โปร่งใส และบริหารความเส่ียง ITA

                4,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ปี 2563
คปสอ..............ภักดีชุมพล (ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล)..................................
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14
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
R2R คร้ังท่ี 4

              10,000 งบผลผลิต สสอ.ภักดีชุมพล

15
โครงการ 3 ด่านประสานใจ ทุก
ครอบครัวปลอดภัยทุกเทศกาล

              40,000
กองทุน

หลักประกัน
สสอ.ภักดีชุมพล

16
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในกลุ่ม
วัยรุ่นในสถานศึกษา

              40,000
กองทุน

หลักประกัน
สสอ.ภักดีชุมพล

17
โครงการรณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค 
ติดตามควบคุมก ากับความชุกลูกน้ า
ยุงพาหะน าโรคไข้เลือดออก

              20,000
กองทุน

หลักประกัน
สุขภำพต ำบล

สสอ.ภักดีชุมพล

18
โครงการค้นหาโรควัณโรคเชิงรุกใน
กลุ่มเส่ียงเป้าหมาย ในชุมชน

              32,000
กองทุน

หลักประกัน
สสอ.ภักดีชุมพล

19
โครงการรวมพล คน TO BE 
NUMBER ONE

              40,000
กองทุน

หลักประกัน
สสอ.ภักดีชุมพล

20
โครงการต่อเติมห้องให้บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉิน

100,000 งบค่ำเส่ือม รพ.สต.บ้ำนเจียง

21
โครงการประเมินและพัฒนา รพ.สต สู่
มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว Re-accredit

30,000 เงินบ ำรุง รพ.สต.ลำดชุมพล

22
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
R2R

10,000 เงินบ ำรุง รพ.สต.ลำดชุมพล

23
โครงการ ปรับปรุงห้องให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ

95,000 งบค่ำเส่ือม รพ.สต.บ้ำนนำระยะ

24
โครงการ ปรับปรุงร้ัวคอนกรีต  บร็อค
ทึบ ยาว 3 เมตร ตามแบบเลขท่ี 3882
 / 2526

100,000 งบจังหวัด รพ.สต.บ้ำนนำระยะ

25
โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า-
ทางออก

70,000 งบจังหวัด รพ.สต.บ้ำนนำระยะ

26
โครงการ ติดต้ังระบบ Server ใน
ระบบควบคุมก ากับการใช้และการ
ส ารองข้อมูล

30,000 งบจังหวัด รพ.สต.บ้ำนนำระยะ

สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ปี 2563
คปสอ..............ภักดีชุมพล (ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภักดีชุมพล)..................................
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27
โครงการ ปรับปรุงประตูทางเข้า-
ทางออก

30,000 งบจังหวัด รพ.สต.ถ  ำแก้ว

28 ปรับปรุงห้องให้บริการผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 100,000 งบค่ำเส่ือม รพ.สต.ถ  ำแก้ว

29
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
R2R

10,000 เงินบ ำรุง รพ.สต.ถ  ำแก้ว

30
โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
R2R

10,000 เงินบ ำรุง รพ.สต.หนองตะเคียน

31 โครงการปรับปรุงห้องบริการผู้ป่วยนอก 100,000 งบค่ำเส่ือม รพ.สต.คลองจันลำ

32
โครงการจัดสร้างยูนิตทันตกรรมส าหรับรพ.สต.

ท่ีอยู่ห่างไกลจากรพช.เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกและรับบริการอย่างท่ัวถึง

460,000 งบจังหวัด รพ.สต.คลองจันลำ

ลงช่ือ..................................................................ผู้เสนอแผนลงช่ือ...............................................................................ผู้อนุมัติแผน
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