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1 โครงการ แม่ลูกฟันดี ในคลินิก ANC ธรรมศาสตร์ 9,200.00 9,200.00 ทนัตกรรม บ ารุง

2
โครงการ แม่แปรงดี ลูกแปรงได ้เร่ิม
แปรงไว ลูกห่างไกลฟันผุ

วิลาลาวลัย์ 10,800.00 10,800.00 ทนัตกรรม บ ารุง

3
โครงการพฒันาศกัยภาพ การดูแลช่อง
ปากเด็กแก่ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

ลตา 20,000.00 20,000.00 ทนัตกรรม บ ารุง

4
โครงการพฒันาศกัยภาพ การดูแลช่อง
ปากเด็กแก่ครูประถมศึกษา

ภริตพร 20,000.00 20,000.00 ทนัตกรรม บ ารุง

5
โครงการพ ฒนาระบบบริการงาน
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกปี 2564

สุชาดา 30,000.00 30,000.00 แผนไทย บ ารุง

6
โครงการอบรมการให้ความรู้ดา้น
การแพทยแ์ผนไทยส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
รพชและรพสต.ในเขตอ าเภอท่าแซะ

สุชาดา 10,000.00 10,000.00 แผนไทย บ ารุง

7
โครงการอบรมให้ความรู้หมอหมู่บา้น
 ดา้นการแพทยแ์ผนไทยให้อสม ใน
เขตอ าเภอท่าแซะ

สุชาดา 5,000.00 5,000.00 แผนไทย บ ารุง

8
โครงการซอ้มแผนอคัคีภยัแผนป้องกนั
 และระงบัอคัคีภยัรพ.ท่าแซะ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ปริญญา 23,000.00 23,000.00 ปฐมภูมิ บ ารุง

9

โครงการตรวจสารพิษตกคา้งในกระแส
เลือดจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ของเกษตรกร ต.ทรัพยอ์นนัต ์ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ปริญญา 25,960.00 25,960.00 ปฐมภูมิ อบต.

10 อบรมเก็บส่ิงส่งตรวจห้องปฏิบติัการ ดวงดาว 15,000.00 15,000.00 ชนัสูตร บ ารุง

11 โครงการพฒันาลินิกผูสู้งอายุ นฐัธิยา 10,000.00 10,000.00 ปฐมภูมิ บ ารุง

12
โครงการส่งเสริมศกัยภาพงานเยีย่ม
บา้นเครือข่ายบริการ รพ.ท่าแซะ

เสาวลกัษณ์ ธีร
ธนบดี

10,000.00 10,000.00 ปฐมภูมิ บ ารุง

13
โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นม/มะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งล าไส้

พจนีย์ 10,000.00 10,000.00 ปฐมภูมิ บ ารุง

โรงพยาบาลท่าแซะ

รายการประเภทโครงการแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดับ โครงการ งบผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่

อนุมตัิ
ฝ่ายงาน

งบประมาณ

ที่ขอ
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ล าดับ โครงการ งบผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่

อนุมตัิ
ฝ่ายงาน

งบประมาณ

ที่ขอ

14
โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพและ
เสริมพลงัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เจา้หนา้ท่ี รพ.ท่าแซะ

เดือนรุ่ง/บริหาร 10,000.00 10,000.00 ปฐมภูมิ บ ารุง

15
โครงการติดตามเยีย่มจิตเวชเร้ือรังเพ่ือ
การดูแลต่อเน่ืองในชุมชนเครอข่าย
สุขภาพ อ.ท่าแซะ ปีงบประมาณ 2564

อจัฉรา 12,420.00 12,420.00 ปฐมภูมิ บ ารุง

16
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การดูแล
ผูป่้วย 3S

IPD 15,000.00 15,000.00 บ ารุง

17
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
บนัทึกทางการพยาบาล

Nur 12,000.00 12,000.00 บ ารุง

18 โครงการซอ้มแผนอุบติัเหตุหมู่ ER 10,000.00 10,000.00 บ ารุง

19
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการช่วยฟ้ืน
คืนชีพชั้นสูงส าหรับพยาบาล

ER 15,000.00 15,000.00 บ ารุง

20
โครงการพฒันาระบบการคดักรอง
ผูป่้วยใน ER

ER 10,000.00 10,000.00 บ ารุง

21
โครงการพฒันาระบบ EMS ฉบัไว
ปลอดภยัโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหวัใจ

ER 10,000.00 10,000.00 บ ารุง

22
โครงการอบรมเชิงฟฏิบติัการในการ
ดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคส าคญั

IPD 7,000.00 7,000.00 บ ารุง

23
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การดู
และผูค้ลอดท่ีมีภาวะ PIH,PPH

LR 6,840.00 6,840.00 บ ารุง

24
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
ดูแลผูคลอดท่ีมีภาวะ Umbilical Cord 
Prolopsed

LR 3,960.00 3,960.00 บ ารุง

25
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการท าคลอด
 Shoulder dystocia และ Breech 
Assisting

LR 3,240.00 3,240.00 บ ารุง

26
โครงการอบรม การดูแลผูป่้วย Pallitive
 care

NUR/IPD/เวช 15,600.00 15,600.00 บ ารุง
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ล าดับ โครงการ งบผู้รับผิดชอบ
งบประมาณที่

อนุมตัิ
ฝ่ายงาน

งบประมาณ

ที่ขอ

27

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
พฒันาคุณภาพดา้นการคดักรอง/การ
ประเมินผูป่้วยและการ Audit เวช
ระเบียนผูป่้วยโรคเร้ือรัง

OPD 2,000.00 2,000.00 บ ารุง

28

โครงการใชส่ื้ออนไลน์ในการปรับ
พฤติกรรม โภชนาการพร่องแป้ง ใน
ผูป่้วยเบาหวานและกลุ่มเส่ียงเบาหวาน
 รพ.ท่าแซะ

จินตนา 20,000.00 20,000.00 บ ารุง

352,020.00 352,020.00

นายแพทยเ์ช่ียวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) รักษาการในต าแหน่ง

(นายอนุ  ทองแดง)

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ

Planfin-644.แผนการใชจ้า่ยประจ าปีของหน่วยงาน และการตดิตามประเมนิผล (Plinfin-2564)



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

1 โครงการ แม่ลูกฟันดี ในคลินิก ANC ธรรมศาสตร์ 9,200.00 9,200.00 บ ารุง ทนัตกรรม

2
โครงการ แม่แปรงดี ลูกแปรงได ้เร่ิม
แปรงไว ลูกห่างไกลฟันผุ

วิลาลาวลัย์ 10,800.00 10,800.00 บ ารุง ทนัตกรรม

3
โครงการพฒันาศกัยภาพ การดูแลช่อง
ปากเด็กแก่ครูผูดู้แลเด็กในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก

ลตา 20,000.00 20,000.00 บ ารุง ทนัตกรรม

4
โครงการพฒันาศกัยภาพ การดูแลช่อง
ปากเด็กแก่ครูประถมศึกษา

ภริตพร 20,000.00 20,000.00 บ ารุง ทนัตกรรม

5
โครงการพ ฒนาระบบบริการงาน
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกปี 2564

สุชาดา 30,000.00 30,000.00 บ ารุง แผนไทย

6
โครงการอบรมการให้ความรู้ดา้น
การแพทยแ์ผนไทยส าหรับเจา้หนา้ท่ี 
รพชและรพสต.ในเขตอ าเภอท่าแซะ

สุชาดา 10,000.00 10,000.00 บ ารุง แผนไทย

7
โครงการอบรมให้ความรู้หมอหมู่บา้น
 ดา้นการแพทยแ์ผนไทยให้อสม ใน
เขตอ าเภอท่าแซะ

สุชาดา 5,000.00 5,000.00 บ ารุง แผนไทย

การด าเนินการ/ติดตามงาน

โรงพยาบาลท่าแซะ
รายการประเภทโครงการแผนเงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ 2564

ติดตามงบล าดับ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ที่ขอ

งบประมาณที่

อนุมตัิ
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8
โครงการซอ้มแผนอคัคีภยัแผนป้องกนั
 และระงบัอคัคีภยัรพ.ท่าแซะ ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ปริญญา 23,000.00 23,000.00 บ ารุง ปฐมภูมิ

9

โครงการตรวจสารพิษตกคา้งในกระแส
เลือดจากการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช
ของเกษตรกร ต.ทรัพยอ์นนัต ์ประจ าปี
งบประมาณ 2564

ปริญญา 25,960.00 25,960.00 อบต. ปฐมภูมิ

10 อบรมเก็บส่ิงส่งตรวจห้องปฏิบติัการ ดวงดาว 15,000.00 15,000.00 บ ารุง ชนัสูตร

11 โครงการพฒันาลินิกผูสู้งอายุ นฐัธิยา 10,000.00 10,000.00 บ ารุง ปฐมภูมิ

12
โครงการส่งเสริมศกัยภาพงานเยีย่ม
บา้นเครือข่ายบริการ รพ.ท่าแซะ

เสาวลกัษณ์ ธีร
ธนบดี

10,000.00 10,000.00 บ ารุง ปฐมภูมิ

13
โครงการคดักรองมะเร็งเตา้นม/มะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งล าไส้

พจนีย์ 10,000.00 10,000.00 บ ารุง ปฐมภูมิ

14
โครงการส่งเสริมการตรวจสุขภาพและ
เสริมพลงัปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เจา้หนา้ท่ี รพ.ท่าแซะ

เดือนรุ่ง/บริหาร 10,000.00 10,000.00 บ ารุง ปฐมภูมิ

15
โครงการติดตามเยีย่มจิตเวชเร้ือรังเพ่ือ
การดูแลต่อเน่ืองในชุมชนเครอข่าย
สุขภาพ อ.ท่าแซะ ปีงบประมาณ 2564

อจัฉรา 12,420.00 12,420.00 บ ารุง ปฐมภูมิ

16
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การดูแล
ผูป่้วย 3S

 IPD 15,000.00 15,000.00 บ ารุง  IPD 
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17
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
บนัทึกทางการพยาบาล

Nur 12,000.00 12,000.00 บ ารุง Nur

18 โครงการซอ้มแผนอุบติัเหตุหมู่ ER 10,000.00 10,000.00 บ ารุง ER

19
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการช่วยฟ้ืน
คืนชีพชั้นสูงส าหรับพยาบาล

ER 15,000.00 15,000.00 บ ารุง ER

20
โครงการพฒันาระบบการคดักรอง
ผูป่้วยใน ER

ER 10,000.00 10,000.00 บ ารุง ER

21
โครงการพฒันาระบบ EMS ฉบัไว
ปลอดภยัโรคหลอดเลือดสมองและ
หลอดเลือดหวัใจ

ER 10,000.00 10,000.00 บ ารุง ER

22
โครงการอบรมเชิงฟฏิบติัการในการ
ดูแลผูป่้วยกลุ่มโรคส าคญั

IPD 7,000.00 7,000.00 บ ารุง IPD

23
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การดู
และผูค้ลอดท่ีมีภาวะ PIH,PPH

LR 6,840.00 6,840.00 บ ารุง LR

24
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
ดูแลผูคลอดท่ีมีภาวะ Umbilical Cord 
Prolopsed

LR 3,960.00 3,960.00 บ ารุง LR

25
โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการท าคลอด
 Shoulder dystocia และ Breech 
Assisting

LR 3,240.00 3,240.00 บ ารุง LR

26
โครงการอบรม การดูแลผูป่้วย Pallitive
 care

NUR/IPD/เวช 15,600.00 15,600.00 บ ารุง NUR/IPD/เวช
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โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ การ
พฒันาคุณภาพดา้นการคดักรอง/การ
ประเมินผูป่้วยและการ Audit เวช
ระเบียนผูป่้วยโรคเร้ือรัง

OPD 2,000.00 2,000.00 บ ารุง OPD

28

โครงการใชส่ื้ออนไลน์ในการปรับ
พฤติกรรม โภชนาการพร่องแป้ง ใน
ผูป่้วยเบาหวานและกลุ่มเส่ียงเบาหวาน
 รพ.ท่าแซะ

จินตนา 20,000.00 20,000.00 บ ารุง จินตนา

352,020.00 352,020.00

นายแพทยเ์ช่ียวชาญ (ดา้นเวชกรรมป้องกนั) รักษาการในต าแหน่ง

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลท่าแซะ

(นายอนุ  ทองแดง)
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