
ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากในกลุ่มเด็กวัยเรียน

สปสช.      523,687 กลุ่มงานทันตกรรม ทพ.สุพระลักษณ์ รัศมี

รัตน์

     523,687

2 โครงการจ้างติดต้ังระบบ Smart NCD เงินบ ารุง      500,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้างานส่งเสริม 

ป้องกัน

     500,000

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากในกลุ่มผู้สูงอายุ

สปสช.      332,310 กลุ่มงานทันตกรรม ทพ.สุพระลักษณ์ รัศมี

รัตน์

     332,310

4 โครงการอบรมคลินิกโรคจากการท างาน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เงินอ่ืนๆ      250,000 กลุ่มงานอาชีวกรรม หัวหน้ากลุ่มงาน

อาชีวกรรม

     250,000

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากในกลุ่มเด็กใน ศพด / รร.อนุบาล / ชุมชน

สปสช.      120,853 กลุ่มงานทันตกรรม ทพ.สุพระลักษณ์ รัศมี

รัตน์

     120,853

6 โครงการประเมินปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพใน

สภาพแวดล้อมการท างาน

เงินบ ารุง       65,200 กลุ่มงานอาชีวกรรม หัวหน้ากลุ่มงาน

อาชีวกรรม

      65,200

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากในกลุ่มเด็ก WBC

สปสช.       51,903 กลุ่มงานทันตกรรม ทพ.สุพระลักษณ์ รัศมี

รัตน์

      51,903

8 การเช่ือมโยงข้อมูล โปรแกรม HosXp Jhis และ

Smart COC รพ.สต.เครือข่าย

งบเงินกัน

ระดับเขตปี 

2563

      37,000 กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน

นางแคทรียา แก้ว

เสถียร

      37,000

9 สร้างเสริมสุขภาพวัยท างาน เงินบ ารุง       30,540 กลุ่มงานอาชีวกรรม หัวหน้ากลุ่มงาน

อาชีวกรรม

      30,540

10 โครงการฝึกสติแบบส้ัน mindfluness bsed 

intervention : MBBI ส าหรับผู้ป่วยโรคเร้ือรัง

เงินบ ารุง       25,000 กลุ่มงาน โรคเร้ือรัง นางสุพัตรา  โคตรอาสา       25,000

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่อง

ปากในกลุ่มหญิงต้ังครรภ์

สปสช.       20,720 กลุ่มงานทันตกรรม ทพ.สุพระลักษณ์ รัศมี

รัตน์

      20,720

12 รณรงค์สร้างความตระหนักและใส่ใจสุขภาพโดย

ความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

เงินบ ารุง       18,000 กลุ่มงานสุขศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสุข

ศึกษา

      18,000

13 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในคลินิค

โรคเร้ือรัง

เงินบ ารุง       10,000 กลุ่มงาน โรคเร้ือรัง นางสุพัตรา  โคตรอาสา       10,000

14 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสุขศึกษาและ

เครือข่ายสุขภาพ

เงินบ ารุง         5,000 กลุ่มงานสุขศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสุข

ศึกษา

        5,000

15 เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพ่ือจัดการ

สุขภาพตนเอง

เงินบ ารุง         2,000 กลุ่มงานสุขศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสุข

ศึกษา

        2,000

16 เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (3อ. 2ส.) ในกลุ่ม

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล/ผู้รับบริการ อายุ 15 ปี 

ข้ึนไป

เงินบ ารุง         1,000 กลุ่มงานสุขศึกษา หัวหน้ากลุ่มงานสุข

ศึกษา

        1,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ ส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครองจำกโรคและภัยสุขภำพ (PP&P)



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
17 โครงการคัดกรองสุขภาพประชาชนท่ีมีอายุ > 15

 ปี ข้ึนไป

งบ อปท.       89,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      89,000

18 โครงการการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุในภาวะพึงพิง

 ปี 2563 ทุกสิทธ์ิ

งบ อปท.       80,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      80,000

19 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายแอโรบิค งบ อปท.         6,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

        6,000

20 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชน

งบ อปท.       15,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      15,000

21 โครงการอบรมการให้ความรู้การช่วยเหลือผู้ป่วย

ฉุกเฉินและผู้ป่วยหยุดหายใจ

งบ อปท.       13,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      13,000

22 โครงการวันเอดส์โลก งบ อปท.       12,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      12,000

23 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้โฟมบรรจุอาหาร งบ อปท.       29,100 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      29,100

24 โครงการการเฝ้าระวังและควบคุมโรค เงินบ ารุง       72,600 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      72,600

25 โครงการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของ

โรคและภัยสุขภาพ

กองทุนต าบล       11,100 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      11,100

26 โครงการการประชุมทีม SRRT/CDCU QOF       10,500 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      10,500

27 โครงการคัดกรองวัณโรค ในกลุ่มผู้ต้องขัง

เรือนจ าปราจีนบุรี และเรือนจ าบ้านเนินสูง

เงินบ ารุง 

(กองทุนงาน

วัณโรคฯ)

     164,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

     164,000

28 โครงการคัดกรองวัณโรคกลุ่มเส่ียงในชุมชนโดย

การซักอาการ และส่งต่อมารักษาท่ี รพ. จ านวน

กลุ่มเส่ียง 9,500 ราย ทุก รพ.สต/ศมช 19 แห่ง

งบกองทุน

ต าบล

      57,000 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      57,000

29 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

 และอนามัยเจริญพันธ์ุ

งบกองทุน

ต าบล

      18,825 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม หัวหน้ากลุ่มงานเวช

กรรมสังคม

      18,825



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
1 โครงการจ้างเหมาบริการระบบจ่ายยาผู้ป่วยใน

อัตโนมัติ

เงินบ ารุง     5,500,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้าห้องยาใน     5,500,000

2 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา

เสพติด

เงินงบประมาณ       444,250 กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด

นางศิริพร พูลทรัพย์       444,250

3 อบรมหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐานและ

ช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ันสูง (EMTB รุ่นท่ี 3)

เงินลงทะเบียน

จากผู้เข้าร่วมอบรม

360,000      กลุ่มงานการ

พยาบาลอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน

นางวิระ ช่างต่อ 360,000      

4 โครงการประชุมประจ าเดือนหน่วยงาน 55 หน่วย เงินบ ารุง       330,000 กลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล

นางสาวทิพวิไล  

ช่างสี

      330,000

5 โครงการบ้านเลขท่ียา เงินบ ารุง       300,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.อัญชุลี ผาพันธ์       300,000

6 โครงการการประเมินคุณภาพการพยาบาลและ

รับรองคุณภาพจากภายนอก

เงินบ ารุง       206,200 กลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล

นางแสงสม เพ่ิมพูล       206,200

7 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ service 

plan สาขาเวชกรรมฟ้ืนฟูและ intermediate 

care ปีงบประมาณ 2564

เงินบ ารุง       149,030 กลุ่มงานเวชกรรม

ฟ้ืนฟู

พ.รัชฎา       149,030

8 โครงการประชุม "Update COPD 

Management 2021 & Multidiscipinary Care 

Team "

เงินบ ารุง       130,000 กลุ่มงาน Chest COPD Care Team         80,000

9 ส่งเสริมการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน วิชาชีพ

จาก สรพ.

เงินบ ารุง       100,000 กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพบริการฯ

หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาคุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

      100,000

10 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เย็นแช่

ยา

เงินบ ารุง       200,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.สิริญญา งาม

กาละ

      200,000

11 โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้ป่วย

จิตเวชเร้ือรังในชุมชน

สปสช.         97,100 กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด

นางศิริพร พูล

ทรัพย์ นางภัทร

ภรณ์ วงษกรณ์ 

นางสาวนรินทร์ 

สมปอง

        97,100

12 โครงการพัฒนาระบบบูรณาการงานสุขภาพจิต

เพ่ือความย่ังยืนโดยใช้ชุมชนต้นแบบอ าเภอเมือง

ปราจีนบุรี

เงิน สปสช.         88,720 กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด

นางศิริพร พูล

ทรัพย์ นางยุ

ภาพรรณ์ มาหา 

นางภัทรภรณ์ วงษ

กรณ์ นางสาว

นรินทร์ สมปอง

        88,720

ประเด็นยุทธศำสตร์ ศักยภำพ คุณภำพกำรบริกำร และควำมปลอดภัย (Service)



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกัน

และควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล

เงินบ ารุง         87,100 กลุ่มงาน IC นางสาวทิพวิไล 

ช่างสี

        87,100

14 โครงการพัฒนาความรู้ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พ่ึงได้

และทีมสหวิชาชีพรวมผู้รับบริการในโรงพยาบาล

และในชุมชนเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง

ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

เงินงบประมาณ         80,000 กลุ่มงานสังคม

สงเคราะห์

นางธิดารัตน์ ชูศรี 

กลุ่มงานสังคม

สงเคราะห์

        80,000

15 โครงการ Lean Hospital เงินบ ารุง         70,000 กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพบริการฯ

หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาคุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

        70,000

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วย

วิกฤตระบบทางเดินหายใจเครือข่ายโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เงินบ ารุง         53,800 กลุ่มงาน หอผู้ป่วย

วิกฤตทางเดินหายใจ

พญ.ชลาลัย คล้าย

พิมพ์

        53,800

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัด

ปราจีนบุรี

เงินบ ารุง         50,000 กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และแผนงาน

โครงการ

น.ส.เพ็ญศรี เงิน

ทอง

        50,000

18 โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกพิเศษเฉพาะ

ทางนอกเวลา (SMC)

สปสช.         50,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ 

จ าอยู่

        50,000

19 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สาธารณสุขในการท า Living will

เงินบ ารุง         50,000 งานการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง

นางสุภาพรรณ 

ชูประเสริฐ

        29,100

20 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

เงินบ ารุง 45,800        กลุ่มงานการ

พยาบาลอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน

นางวิระ ช่างต่อ 45,800        

21 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service 

plan

เงินบ ารุง         44,730 อายุรกรรม พญ.สุเบญจา  พิณ

สาย

        44,730

22  โครงการ 2P Safety เงินบ ารุง         43,000 กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพบริการฯ

หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาคุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

        43,000

23 การขอและต่อการรับรองระบบคุณภาพจากสภา

เทคนิคการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เงินบ ารุง         40,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นายช านาญ มงคล

แสน

        40,000

24  เปล่ียนผ้าม่านห้องพิเศษ 14 ห้อง เงินบ ารุง         40,000 หอผู้ป่วยพิเศษสุวัท

นา

หัวหน้าหอผู้ป่วย

พิเศษสุวัทนา

        40,000



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
25  โครงการหน่วยงานติดดาว เงินบ ารุง         35,960 กลุ่มงานพัฒนา

คุณภาพบริการฯ

หัวหน้ากลุ่มงาน

พัฒนาคุณภาพ

บริการและ

มาตรฐาน

        35,960

26 โครงการบริหารความเส่ียงทางการพยาบาล เงินบ ารุง         34,950 กลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล

นางแสงสม เพ่ิมพูล         34,950

27 โครงการประชุมวิชาการ "Update การจัดการ

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา"

เงินบ ารุง         32,800 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.วัจน ต้ังความ

เพียร

        32,800

28 อบรมการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (BLS) ส าหรับ

ประชาชนท่ัวไป

เงินบ ารุง 32,000        กลุ่มงานการ

พยาบาลอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน

นางวิระ ช่างต่อ 32,000        

29 เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ทางวิชาการ

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการตามมาตรฐานงาน

ธนาคารเลือด

เงินบ ารุง         31,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นางผกามาศ  

ตะนัง งานธนาคาร

เลือด

        31,000

30 เข้าร่วมโครงการทดสอบความช านาญจาก

องค์กรภายนอก

เงินบ ารุง         30,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นายช านาญ มงคล

แสน

        30,000

31 โครงการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโดยราช

วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

เงินบ ารุง         30,000 กลุ่มงานพยาธิกาย

วิภาค

นพ.กรัณย์ พรหมมี         30,000

32 โครงการพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพ่ือเพ่ิม

การเข้าถึงบริการปี 2564

เงินบ ารุง         26,940 กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด

ศิริพร พูลทรัพย์ 

กาญจนา ชัย

ประเสริฐสุด  พร

ทิวา  การเจริญดี

        26,940

33 เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ทางวิชาการ

และตรวจติดตามระบบคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

การบริการตามมาตรฐานสภาเทคนิคการแพทย์

เงินบ ารุง         26,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นายช านาญ มงคล

แสน

        26,000

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟ้ืนคืน

ชีพทารกแรกเกิด”

เงินบ ารุง         26,000 กลุ่มงาน Service 

plan สาขากุมาร

เวชกรรม

พ.ญ.ชนกานต์ 

มุสิกวงศ์

        26,000

35 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแล ทารกแรกเกิด

ท่ีใช้ Non invasive

เงินบ ารุง         25,000 กลุ่มงาน Service 

plan สาขากุมาร

เวชกรรม

พ.ญ.ชนกานต์ 

มุสิกวงศ์

        25,000

36 โครงการความรู้เร่ืองหลอดเลือดสมองและการ

เข้าถึงบริการของผู้ป่วยในจังหวัดปราจีนบุรี ปี 

2564

เงินบ ารุง         21,000 Service Plan สาขา

 Stroke

Service plan 

สาขา Stroke

        21,000

37 การพัฒนาคุณภาพการเตรียมความพร้อมก่อน

และหลังให้ยาเคมีบ าบัดแก่ผู้ป่วย/ญาติ

เงินบ ารุง         20,000 หน่วยงานเคมีบ าบัด หัวหน้าหน่วยงาน

เคมีบ าบัด

        20,000



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
38 โครงการประชุมวิชาการเร่ืองคุณภาพการนอน

หลับและโรคท่ีเก่ียวข้องกับการนอน

เงินบ ารุง         20,000 กลุ่มงาน Chest งานเคร่ืองมือพิเศษ         20,000

39 โครงการพัฒนาอาหารทางสายให้อาหาร เงินบ ารุง         20,000 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน

โภชนศาสตร์

        20,000

40 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขใน

การเสริมสร้างแรงจูงใจต่อการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการด่ืมสุรา

เงินบ ารุง         18,708 กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด

นางศิริพร พูล

ทรัพย์ นางยุ

ภาพรรณ์ มาหา 

นางภัทรภรณ์ วงษ

กรณ์

        18,708

41 โครงการป้องกันการฆ่าตัวตายส าเร็จในชุมชน

อ าเภอเมืองปราจีนบุรี

เงินบ ารุง         16,298 กลุ่มงานจิตเวชและ

ยาเสพติด

นางศิริพร พูล

ทรัพย์ นางภัทร

ภรณ์ วงษกรณ์

        16,298

42 โครงการพัฒนาคุณภาพการเตรียมผู้ป่วยก่อน

ผ่าตัด

เงินบ ารุง         15,600 งานการพยาบาล

วิสัญญี

นางไพจิตร เยือก

เย็น  หัวหน้างาน

การพยาบาลวิสัญญี

        15,600

43 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

อบรม CPR, CRRT, ประชุมวิชาการ Critical  

Care Team

เงินบ ารุง         13,800 Critical  Care 

Team  

พญ.ชลาลัย  

คล้ายพิมพ์ 

Critical  Care 

Team

        13,800

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการสร้างส่ือ

มัลติมีเดียทางการแพทย์

เงินบ ารุง         13,450 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภก.ณัฐดนัย มุสิก

วงศ์

        13,450

45 ซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมและป้องกัน

ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน

เงินบ ารุง         13,400 กลุ่มงานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน

หัวหน้ากลุ่มงาน

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

        13,400

46 จัดประชุมในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เงินบ ารุง         12,900 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นายช านาญ มงคล

แสน

        12,900

47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการปฏิบัติตน

และดูแลรักษากายอุปกรณ์แก่ caregiver และ 

อสม.

เงินบ ารุง         12,400 กลุ่มงานเวชกรรม

ฟ้ืนฟู

ศิวาภรณ์ พงษ์นุช 

 งานกายอุปกรณ์

        12,400

48 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวตกรรมทาง

กายภาพบ าบัด

เงินบ ารุง         12,000 กลุ่มงานเวชกรรม

ฟ้ืนฟู

สายัณห์ กิตติสุนท

โรภาศ งาน

กายภาพบ าบัด

        12,000

49 โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2564 เงินบ ารุง         12,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.วัจน ต้ังความ

เพียร

        12,000

50 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service 

Plan

เงินบ ารุง         10,400 กลุ่มงานยุทธศาสตร์

และแผนงาน

โครงการ

น.ส.เพ็ญศรี เงิน

ทอง

        10,400



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
51 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการงานกลุ่มงาน

เภสัชกรรม

เงินบ ารุง         15,250 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.วัจน ต้ังความ

เพียร

        15,250

52 โครงการพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าระบบ

จัดการด้านยา

เงินบ ารุง         10,375 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.วัจน ต้ังความ

เพียร

        10,375

53 โครงการขอรับการตรวจประเมินคุณภาพโดย

สมาคมเซลล์วิทยา

เงินบ ารุง         10,000 กลุ่มงานพยาธิกาย

วิภาค

นพ.กรัณย์ พรหมมี         10,000

54 โครงการประชุมวิชาการ "แบ่งปันความส าเร็จ ช้ี

ปัญหาและความท้าทายของคลินิกกัญชาทาง

การแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร"

เงินบ ารุง           9,250 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.อาสาฬา เชาว์

เจริญ

          9,250

55 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ประชุมวิชาการ หอผู้ป่วย (ค่าอาหารว่าง)

เงินบ ารุง           9,000 หอผู้ป่วยวิกฤตอายุ

รกรรม

คุณแสงสม  

เพ่ิมพูล หอผู้ป่วย

วิกฤตอายุรกรรม

          9,000

56 จัดประชุมในงานธนาคารเลือด เงินบ ารุง           7,200 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นางผกามาศ  

ตะนัง งานธนาคาร

เลือด

          7,200

57 ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพทักษะการเจาะ

เก็บโลหิต และทักษะการป่ันแยกส่วนประกอบ

โลหิต

เงินบ ารุง           6,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นางผกามาศ  

ตะนัง งานธนาคาร

เลือด

          6,000

58 โครงการพัฒนาระบบงานกิจกรรมบ าบัดเด็ก 

ประจ าปี 2564

เงินบ ารุง           5,500 กลุ่มงานเวชกรรม

ฟ้ืนฟู

เจนจิรา           5,500

59 โครงการประชุมวิชาการ "Update 

ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยสมุนไพรท่ีใช้ใน

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์"

เงินบ ารุง           5,250 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.อาสาฬา เชาว์

เจริญ

          5,250

60 โครงการจัดท าต้นฉบับผลการให้บริการกัญชา

ทางการแพทย์

เงินบ ารุง           5,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.ผกากรอง 

ขวัญข้าว

          5,000

61 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานด้านสังคม

สงเคราะห์ งานประกันสุขภาพและงานการเงิน

เงินบ ารุง           5,000 กลุ่มงานสังคม

สงเคราะห์

นางธิดารัตน์ ชูศรี 

กลุ่มงานสังคม

สงเคราะห์

          5,000

62 โครงการวันนักก าหนดอาหารวิชาชีพอาเซียน เงินบ ารุง           5,000 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงาน

โภชนศาสตร์

          5,000

63 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วันไตโลก เงินบ ารุง           2,500 หน่วยงานไตเทียม น.ส.ปราณีต โชติ

กนกรัตน์

          2,500

64 โครงการ Hydro - back school เงินบ ารุง           2,000 กลุ่มงานเวชกรรม

ฟ้ืนฟู

จรูญรัตน์  งาน

กายภาพบ าบัด

          2,000

65 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการการดูแล

มารดาท่ีมีภาวะครรภ์เป็นพิษ

เงินบ ารุง           1,560 กลุ่มงานสูติกรรม นางอุบล บัวเรือง 

หัวหน้าตึกคลอด

          1,560



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
66 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลป้องกันการ

คลอดก่อนก าหนด

เงินบ ารุง           1,560 กลุ่มงานสูติกรรม นางอุบล บัวเรือง 

หัวหน้าตึกคลอด

          1,560

67 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลป้องกันมารดา

ตกเลือดหลังคลอด

เงินบ ารุง           1,560 กลุ่มงานสูติกรรม นางอุบล บัวเรือง 

หัวหน้าตึกคลอด

          1,560

68 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ เงินบ ารุง           1,200 สูติกรรมแผนไทย น.ส.ชนิตา  กิตติวี

ราพัชร์

          1,200

69 โครงการประชุมวิชาการกฏหมายและจริยธรรม

ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

เงินบ ารุง         27,900 กลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาล

นางอุบล  บัวเรือง         27,900

70 โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการดูแล

ทารกแรกเกิดเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี

เงินบ ารุง           9,750 กลุ่มงาน Service 

plan สาขากุมาร

เวชกรรม

พ.ญ.ชนกานต์ 

มุสิกวงศ์

          9,750

71 โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

 และอนามัยเจริญพันธ์ุ

เงินบ ารุง         18,825 กลุ่มงานเวชกรรม

สังคม

หัวหน้ากลุ่มงาน

เวชกรรมสังคม

        18,825

72 โครงการเด็กวัยเรียน วัยรุ่นสูงดีสมส่วน แข็งแรง

และฉลาด สายตาดี และป้องกันการต้ังครรภ์ไม่

พร้อม

เงินบ ารุง         12,000 กลุ่มงานเวชกรรม

สังคม

หัวหน้ากลุ่มงาน

เวชกรรมสังคม

        12,000

73 โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพเครือข่าย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปี 2564

กองทุนโรคเร้ือรัง         50,000 กลุ่มงานเวชกรรม

สังคม

หัวหน้ากลุ่มงาน

เวชกรรมสังคม

        50,000

74 โครงการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ปี 2564 กองทุนต าบล     2,750,000 กลุ่มงานเวชกรรม

สังคม

หัวหน้ากลุ่มงาน

เวชกรรมสังคม

    2,750,000



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
1 โครงการเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ เงินบ ารุง      300,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.ปรางทิพย์ เทียน

ทอง

     300,000

2 โครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านประสิทธิผลใน

การรักษาผู้ป่วยด้วยการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพร

เงินบ ารุง      200,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.นภัสชญา เกษรา      200,000

3 โครงการถ่ายทอดความรู้การใช้ต ารับยาสมุนไพร

ของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แก่บุคลากรทาง

การแพทย์ในจังหวัดปราจีนบุรีและเขตสุขภาพท่ี 6

เงินบ ารุง       50,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.ณัชชา  เต็งเติมวงศ์       50,000

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในการดูแลหญิง

ให้นมบุตร

เงินบ ารุง       30,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.ณิชนันท์ ปุ่มเพชร       30,000

5 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับบุคลากรผู้

ให้บริการสปา

เงินบ ารุง       25,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.พัชญา  ข าสอาด       25,000

6 โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ส าหรับผู้

ให้บริการสปา

เงินบ ารุง       20,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.พัชญา  ข าสอาด       20,000

7 โครงการพัฒนาการส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์ การ

บริการด้านการแพทย์แผนไทยออนไลน์

เงินบ ารุง       20,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.เบญจวรรณ 

หมายม่ัน

      20,000

8 โครงการพัฒนาชุดความรู้อาหารสมุนไพร 

รูปแบบสองภาษา

เงินบ ารุง       10,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.ฐานิตา บุญเชิด       10,000

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน

การตรวจ การวินิจฉัยโรคแบบบูรณา และการ

ปฏิบัติการช่วยชีวิตเบ้ืองต้น

เงินบ ารุง         5,000 กลุ่มงานการแพทย์

แผนไทยฯ

นส.พรรณนิภา     มีสา         5,000

10 โครงการพัฒนาสถานท่ีจัดเก็บยาสารสกัดกัญชา

และยาจากกัญชาสูตรพ้ืนบ้าน

เงินบ ารุง      250,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.สิริญญา งามกาละ      250,000

11 โครงการวิจัยประสิทธิศักย์และความปลอดภัย

ของต ารับยาสมุนไพรกลีบบัวแดง

เงินอ่ืนๆ      594,500 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภก.ณัฐดนัย มุสิกวงศ์      594,500

12 โครงการติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัย

ต ารับยาของต ารับยากัญชาท้ัง 5

เงินบ ารุง      200,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม พท.ป.นภัชญา เกศรา      200,000

13 โครงการอบรมกัญชง ความหวังสุขภาพและ

เศรษฐกิจ ปี 2564

เงินบ ารุง       85,950 กลุ่มงานเภสัชกรรม พทป.เบญจวรรณ 

หมายม่ัน

      85,950

ประเด็นยุทธศำสตร์ กำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (TTM)



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
14 โครงการจัดท าชุดความรู้ส าหรับการใช้กัญชา/

กัญชงให้กับประชาชน

เงินบ ารุง      100,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.ผกากรอง ขวัญ

ข้าว/ภญ.อาสาฬา 

เชาวน์เจริญ

     100,000

15 โครงการวิจัยการให้ยาน้ ามันกัญชาในผู้ป่วยท่ี

ได้รับยาเคมีบ าบัด

เงินบ ารุง       50,000 หน่วยงานเคมีบ าบัด หัวหน้าหน่วยงานเคมี

บ าบัด

      50,000



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
1 โครงการผู้น ายุคใหม่อภัยภูเบศร เงินบ ารุง       319,200 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

นส.เพ็ญศรี เงินทอง       319,200

2 โครงการสานสัมพันธ์อภัยภูเบศร 

(Link อภัยภูเบศร)

เงินบ ารุง       313,500 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

นส.เพ็ญศรี เงินทอง       313,500

3 โครงการเรียนรู้ส่ิงใหม่อภัยภูเบศร 

(Learn อภัยภูเบศร)

เงินบ ารุง       302,000 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

นส.เพ็ญศรี เงินทอง       302,000

4 โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงข้ันต้นและฝึกซ้อม

อพยพหนีไฟในอาคารสูง

เงินบ ารุง       300,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่       300,000

5 โครงการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลโดยการจัดอบรม

ภายใน

เงินบ ารุง       137,300 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นส.อุทุมพร  วิเศษสิทธ์ิ       137,300

6 โครงการอัตลักษณ์ใหม่ อภัยภูเบศร เงินบ ารุง       113,500 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นส.ประกายดาว จิตต์

ประเสริฐ

      113,500

7 โครงการผูกพันคุณค่าพยาบาล 

(กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ)

เงินบ ารุง         69,400 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นางจตุพร  เจริญนิยม         69,400

8 ศึกษาอบรมหลักสูตรการเจาะเก็บโลหิต และคัด

กรองผู้บริจาคโลหิต

เงินบ ารุง         50,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นางผกามาศ  ตะนัง 

งานธนาคารเลือด

        50,000

9 โครงการสานสายใยอภัยภูเบศร เงินบ ารุง         28,350 กลุ่มภารกิจด้านการ

พยาบาล

นส.ประกายดาว จิตต์

ประเสริฐ

        28,350

10 จัดประชุมวิชาการเพ่ิมทักษะความรู้ผู้ควบคุม

ภายใน

เงินบ ารุง         20,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่         20,000

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

ในเด็ก (Pediatric advance  life support)

เงินบ ารุง           6,500 กลุ่มงาน Service 

plan สาขากุมาร

เวชกรรม

พ.ญ.ชนกานต์ มุสิกวงศ์       210,400

12 โครงการสร้างงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI. เงินบ ารุง           5,000 สูติกรรมแผนไทย น.ส.ชนิตา  กิตติวีรา

พัชร์

         5,000

13 โครงการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

วิชาการ

เงินบ ารุง           4,290 กลุ่มงานทรัพยากร

บุคคล

นายชลาธิป พานพา          4,290

14 โครงการสร้างงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/CQI. เงินบ ารุง           5,000 สูติกรรมแผนไทย นางอุบล  บัวเรือง          5,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ บุคลำกรและควำมผูกพันในองค์กร (People)



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนเพ่ือการเรียก

เก็บชดเชยค่ารักษาพยาบาล ปี 2564

เงินบ ารุง   1,440,000 กลุ่มงานสารสนเทศ

ทางการแพทย์

หัวหน้างานเวชระเบียน   1,440,000

2 โปรแกรมระบบการพัฒนาบุคลากรและบริหาร

การฝึกอบรม

เงินบ ารุง   1,000,000 กลุ่มงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

นส.เพ็ญศรี เงินทอง   1,000,000

3 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณะตาม

มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

เงินบ ารุง      700,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่      700,000

4 โครงการโรงพยาบาลคุณธรรม และ การก ากับ

ดูแลองค์การท่ีดี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เงินบ ารุง      500,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่      500,000

5 โครงการพัฒนาระบบบงานศูนย์เปล (Smart 

Escort) และ ระบบโลจิสติกส์  (logistics)

เงินค่า

บริหาร

จัดการ

ประกันสังคม

 5%

     500,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่      500,000

6 โครงการจ้างดูแลระบบสารสนเทศศูนย์รับแจ้ง

เหตุและส่ังการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เงินบ ารุง 484,672 กลุ่มงานเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน

พ.ญ.สุมนา อุทัย

ธรรมรัตน์

484,672

7 โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

บริหารงานด้านการเงินการคลังกับโรงพยาบาล

เพชรบูรณ์และการเรียกเก็บรายได้ค่า

รักษาพยาบาลแบบข้ันสูงกับโรงพยาบาลชาติ

ตระการ โปรแกรมบริหารจัดการลูกหน้ี (RCM) 

ระยะท่ี 4

เงินบ ารุง      341,900 กลุ่มงานบัญชี นส.ธิรา สิทธิสิน      341,900

8 โครงการนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี รพ.

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

เงินบ ารุง      300,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่ 500,000     

9 โครงการวิเคราะห์ระบบการเงินการคลัง รพ. เงินบ ารุง      290,500 กลุ่มงานบัญชี นส.อภิญญา สุนิปา      290,500

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือรองรับ

โปรแกรมการบริหารเวชภัณฑ์ INVC

เงินบ ารุง      160,000 กลุ่มงานเภสัชกรรม ภญ.สิริญญา งามกาละ      160,000

11 โครงการจัดท าฐานข้อมูลบริการทางการแพทย์ 

โปรแกรมบริหารจัดการลูกหน้ี (RCM) ระยะท่ี 3

เงินบ ารุง      106,000 กลุ่มงานบัญชี นส.ธิรา สิทธิสิน      106,000

12 อมรมการเตรียมตัวเพ่ือเป็นผู้บริจาคโลหิตท่ีดี 

มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคโลหิตในวันผู้บริจาค

โลหิตโลก

เงินบ ารุง       50,000 กลุ่มงานเทคนิค

การแพทย์

นางผกามาศ  ตะนัง 

งานธนาคารเลือด

      50,000

13 โครงการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ โรงพยาบาลาเจ้าพระยาอภัยภูเบ

ศร จังหวัดปราจีนบุรี ปี งบประมาณ 2564

เงินบ ารุง       45,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่       45,000

14 โครงการอบรมวิชาการระเบียบการเงินและพัสดุ เงินบ ารุง       44,000 กลุ่มงานบัญชี น.ส.อภิญญา สุนิปา 

หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

      44,000

ประเด็นยุทธศำสตร์ บริหำรจัดกำรองค์กร (Governance)



ล ำดับท่ี โครงกำร แหล่งเงิน วงเงินท่ีขอ กลุ่มงำน ผู้รับผิดชอบ อนุมัติ
15 ต้ังศูนย์รับเงินบริจาค One Stop Service/เพ่ิม

กล่องรับเงินบริจาค

เงินบ ารุง       40,000 กลุ่มงานการเงิน นางวนิดา  ก้านแก้ว       40,000

16 การพัฒนาระบบจัดเก็บบริการงานเย่ียมบ้าน งบเงินกัน

ระดับเขตปี 

2563

      40,000 กลุ่มงานการ

พยาบาลชุมชน

นางแคทรียา แก้ว

เสถียร

      40,000

17 โครงการพัฒนาระบบส านักงานอัจฉริยะ Smart 

office

เงินบ ารุง       39,000 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ว่าท่ี รต.ณัฐวุฒิฑ์ จ าอยู่       39,000

18 โครงการโรงพยาบาล Green and Clean งาน

โภชนาการ

เงินบ ารุง       12,000 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานโภชน

ศาสตร์

      12,000

19 ต้ังศูนย์ติดตามค่ารักษาพยาบาลค้างช าระ (สิทธิ

ช าระเงินเอง)

เงินบ ารุง       10,000 กลุ่มงานการเงิน นางวนิดา ก้านแก้ว 

นางอารีย์ เกิดสุข

      10,000

20 โครงการจัดอบรมการใช้โปรแกรมท่ัวไปส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล

เงินบ ารุง         7,000 กลุ่มงานสารสนเทศ

ทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน

สารสนเทศทาง

การแพทย์

        7,000

21 โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสส าหรับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเคร่ือง Client

เงินบ ารุง      220,000 กลุ่มงานสารสนเทศ

ทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน

สารสนเทศทาง

การแพทย์

     220,000

22 โครงการจัดหาอุปกรณ์พ้ืนฐานของระบบงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เงินบ ารุง   2,429,500 กลุ่มงานสารสนเทศ

ทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงาน

สารสนเทศทาง

การแพทย์

  2,429,500

23 ประชุมภายในกลุ่มงานเพ่ือก ากับติดตามผลของ

การปฎิบัติงานทุกเดือน

เงินบ ารุง         6,000 กลุ่มงานการเงิน นางวนิดา  ก้านแก้ว         6,000


