
ล าดบั โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ                  ผลการด าเนินงาน
 ยงั ด าเนินการแลว้

1 ท าแผนปี2565 3,300.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานแผน /
2 รับตรวจราชการ รอบท่ี1 3,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานแผน /
3 รับตรวจราชการ รอบท่ี2 3,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานแผน /
4 อบรม IC ประจ าปี 11,000.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานIC /
5 อบรมวินิจฉยัการติดเช้ือ 6,900.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานIC /
6 อบรมวิชาการห้องคลอด 6,900.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานห้องคลอด /
7 อบรม NCPR 6,900.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานห้องคลอด /
8 อบรมวิชาการห้องคลอด 6,900.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานห้องคลอด /
9 อบรมฟ้ืนฟวิูชาการ NA / เปล 2,750.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า กลุ่มการพยาบาล /
10 อบรมฟ้ืยฟวิูชาการพยาบาล 55,000.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า กลุ่มการพยาบาล /
11 พฒันาศกัยภาพบุคลากรพยาบาลดา้นวิชาการ 32,200.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า กลุ่มการพยาบาล /

12 รับนิเทศ lab 17,640.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานชนัสูตร /
13 รับนิเทศทนัตกรรม 2,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานทนัตกรรม /
14 รับนิเทศงานบริการปฐมภูมิ 10 งาน 20,000.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า เวชฯ /
15 เคร่ือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช 4 คร้ัง 4,400.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานสุขภาพจิต /
16 รับนิเทศแพทยแ์ผนไทย 2,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานแพทยแ์ผนไทย /
17 ประกวดหมู่บา้นไขเ้ลือดออก 20,700.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า SRRT /
18 อบรมเคร่ืองพน่แบบ URV และการซ่อมบรุง 15,860.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า SRRT /
19 นิเทศติดตามงานไขเ้ลือดออก 3 คร้ัง 6,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า SRRT /
20 To be number one 43,680.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า สสอ ดอยเต่า /
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21 ตรวจสอบภายใน 5,500.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานบริหาร /
22 ประชุม coldchain 2,200.00            แหล่งงบประมาณ งานภสชักรรม /
23 พฒันาระบบยา 1,100.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานภสชักรรม /
24 GMP อ าเภอดอยเต่า 1,680.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานภสชักรรม /
25 อบรมเชิงปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นสูง 4,350.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน /
26 basic  cpr 13,200.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน /

27 ประชุมเชิงปฏิบติัการการพฒันาเครือข่ายหน่วยกูชี้พ 5,500.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานอุบติัเหตุฉุกเฉิน /
28 รับการนิเทศ รพสต.ติดดาว ปี 2564 6,600.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า สสอ. ดอยเต่า /

29 การพฒันาสุขภาพงานอนามยัวยัเรียน 3 กิจกรรม 24,760.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานเวชปฏิบติัครอบครัว /
30 Big cleaning day ระดบัอ าเภอ 25,000.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า SRRT /
31 พอสว. 30,000.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า สสอ. ดอยเต่า /
32 สาธารณสุขเคล่ือนท่ีชุมชน 8,640.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า กลุ่มการพยาบาล /
33 ตรวจคดักรอง DM+HT 105,702.00        เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า สสอ. ดอยเต่า /
34 ตรวจคดักรอง PAP 78,702.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า สสอ.ดอยเต่า /
35 ซอ้มแผนอคัคีภยั 27,700.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานENV /
36 อบรมการเงิน 9,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานแผน /
37 นิเทศงานRDU 5,000.00            เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานเภสชักรรม /
38 อบรมขอ้มูล  136,466.00        เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานแผน /
39 งานสุขภาพจิตกาดนดัสุขภาพ 39,950.00          เงินบ ารุง รพ.ดอยเต่า งานเวชปฏิบติัครอบครัว /


