
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖5 





ก 

 

ค ำน ำ 
 

 บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร องค์กรจะด าเนินการให้บรรลุ สัมฤทธิ์ผลได้ดี
มากน้อยเพียงไร ล้วนขึ้นกับคุณภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั้น 
 ด้วยเหตุนี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการสุขภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบสนองต่อพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
เป้าประสงค์ของโรงพยาบาล ตั้งแต่ กระบวนการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี เข้ามา
เป็นทีมบริการสุขภาพของโรงพยาบาล ทั้งในส่วนบริการผู้ป่วยและส่วนสนับสนุน อีกท้ังยังมีกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วของภัยสุขภาพ รวมถึงพัฒนากระบวนการสร้าง
ความรัก ความผูกพัน ความภักดีต่อองค์กรอันน าไปสู่การทุ่มเท เสียสละมุ่งมั่น ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 นี้ โรงพยาบาลนครพิงค์ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงาน เป็นไป
ตามส่วนขาดและความจ าเป็นที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและสอดคล้องกับภารกิจที่หน่วยงานได้รับ
มอบหมายให้พัฒนาเพ่ือรองรับการรักษาพยาบาลตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) และ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของโรงพยาบาลที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการดานก าลังคนใหเพียงพอ 
และการพัฒนาบุคลากรและผลิตบุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ (People Excellence) และ เป้าประสงค์ 
ที่ ๕ ให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและท างานอยางมีความสุข 

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงด าเนินการรวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากทุกหน่วยงาน รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ หรือหน่วยงานส่วนกลางของโรงพยาบาล 
เช่น พรส. ทีมน าต่างๆ คณะกรรมการวิจัย เป็นต้น ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ พร้อมทั้งได้มีรายละเอียด 
ขั้นตอน การเสนอ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขออนุมัติและสรุปโครงการ ตลอดจนแนวทางการบันทึกข้อมูล
ความก้าวหน้าการพัฒนาเจ้าหน้าที่รายบุคคล ตามรายละเอียดในคู่มือฉบับนี้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผน 
ที่ได้บรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สำรบัญ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ชั้นน าแห่งล้านนา ในปี 2565 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

ด้านบริการ 
 

 ให้การรักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิและระดับศูนย์
ความเชี่ยวชาญอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ด้วยความใส่ใจเอ้ืออาทร 
ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม 

 

ด้านการผลิตบุคลากร 

ผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์ประจ าบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับใช้สังคม 
 

ค่านิยมหลัก (Core Value) “MOPH” 
 

 • M : Mastery เปนนายตนเอง  
 • O : Originality เรงสรางสิ่งใหม  
 • P : People center ใสใจประชาชน  
 • H : Humility ถอมตนออนนอม 
 
เข็มมุ่งปี2565 (Key Focus Area) 
 • 2P Safety  
 • Smart Hospital  
 • Disease Specific Certification  
 • Research/Innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

๑. งบกลาง เป็นงบส าหรับกิจกรรมตามนโยบายที่ส่วนกระทรวง เขตตรวจราชการ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่ หรือโรงพยาบาลเอง ที่มีการสั่งการหรือมอบหมายให้บุคคลหรือ ตัวแทนหน่วยงานไปร่วม 
ในทุกระดับ 
 
๒. งบพัฒนาศักยภาพ เป็นงบกลางส าหรับพัฒนาบุคลากรทุกสายอาชีพ ตามหลักการบริหารแบบใช้สมรรถนะ
และการแก้ปัญหาด้านบุคลากร ซ่ึงดูแลโดยคณะกรรมการพัฒนาบคุลากร  
  
๓. งบพัฒนาคุณภาพ เป็นงบส าหรับกิจกรรมที่กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพก าหนด และ/หรือ 
ประสานกับหน่วยงานอื่น (ทีมน า, PCT) ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล โดยมีทั้งกิจกรรม
ที่จัดในและนอกโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการตรวจประเมินคุณภาพทั้งหมด 
 
๔. งบทีมน า เป็นงบที่จัดสรรให้กับทีมน าทุกระบบในเรื่องที่แต่ละทีมน ารับผิดชอบ 
 
๕. งบวิจัย  เป็นงบที่มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย และวารสาร โรงพยาบาลนครพิงค์ 
รับผิดชอบ 
 
๖. งบ PCT/กลุ่มงาน/ฝ่าย เป็นงบที่จัดสรรให้ทุก PCT/กลุ่มงาน/ฝ่าย ส าหรับพัฒนาบุคลากรในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่จัดภายในโรงพยาบาลและที่ส่งเจ้าหน้าที่ออกไป
ประชุม/อบรม นอกโรงพยาบาล  
 
๗. งบพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นงบที่จัดสรรส าหรับพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖5 

 

ล ำดับ รำยกำร เงินบ ำรุง (บำท) 

๑ งบกลาง ๕,561,9๐๐ 

๒ งบ PCT / กลุ่มงาน / ฝ่าย ๑,893,0๐๐ 

๓ งบพัฒนาศักยภาพ ๘๐๐,๐๐๐ 

๔ งบพัฒนาคุณภาพ ๗๐๐,๐๐๐ 

๕ งบพัฒนาทีมน า ๕45,1๐๐ 

๖ งบวิจัย ๓๐๐,๐๐๐ 

๗ งบพัฒนา Excellent center 2,000,0๐๐ 

รวมงบพัฒนำบุคลำกร 11,800,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๔ 
 

งบพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

ล ำดับ หน่วยงำน งบที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖5 
๑ งบกลำง ๕,๕61,9๐๐ 
๒ รวมงบกลุ่มงำน ๑,๘๙๓,๐๐๐ 
 PCT อายุรกรรม ๒๙๐,๐๐๐ 
 PCT ศัลยกรรม ๑๕๐,๐๐๐ 
 PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ ๑๕๐,๐๐๐ 
 PCT สูติ-นรีเวชกรรม ๑๐๐,๐๐๐ 
 PCT กุมารเวชกรรม ๑๔๐,๐๐๐ 
 PCT จักษุวิทยา ๔๕,๐๐๐ 
 PCT โสต  ศอ  นาสิก ๔๕,๐๐๐ 
 PCT เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๗๐,๐๐๐ 
 PCT จิตเวช ๔๐,๐๐๐ 
 PCT วิสัญญีวิทยา ๖๐,๐๐๐ 
 งานห้องผ่าตัด ๙๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานนิติเวช ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานรังสีวิทยา ๖๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู ๓๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานทันตกรรม ๖๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานเภสัชกรรม ๑๑๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ๔๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ๖๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานสุขศึกษา ๕,๐๐๐ 
 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการและมาตรฐาน ๑๘,๐๐๐ 
 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๓๗,๐๐๐ 
 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ๒๓,๐๐๐ 
 กลุ่มงานการเงิน ๓๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานบัญชี ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานพัสดุ ๒๐,๐๐๐ 
   



๕ 
 

ล ำดับ หน่วยงำน งบที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖5 
 กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทาง

การแพทย์ ๒๐,๐๐๐ 
 กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ ๑๒,๐๐๐ 
 กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ ๑๔,๐๐๐ 
 ศูนย ์เอชไอวี ๑๒,๐๐๐ 
 IC+จ่ายกลาง ๒๘,๐๐๐ 

๓ งบพัฒนำศักยภำพ ๘๐๐,๐๐๐ 
๔ งบพัฒนำคุณภำพ ๗๐๐,๐๐๐ 
๕ งบพัฒนำทีมน ำ ๕45,1๐๐ 
 องค์กรแพทย์ ๘๘,๐๐๐ 
 IC ๕๒,๘๐๐ 
 DUE ๑๓,๒๐๐ 
 ADR ๑๓,๒๐๐ 
 Medication team ๑๔,๓๐๐ 
 คณะกรรมการจริยธรรม จิตอาสา ๔๓,๕๐๐ 
 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ๒๖,๔๐๐ 
 ตรวจสอบภายใน IS ๓๕,๒๐๐ 
 5 ส. ๗๐,๔๐๐ 
 ENV ๕๖,๑๐๐ 
 ทีมน าการพยาบาล ๑๓๒,๐๐๐ 

6 งบวิจัย ๓๐๐,๐๐๐ 
7 งบพัฒนำ Excellent center ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

หลักเกณฑ์ การจัดการประชุม / อบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
 

เพ่ือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด ดังนั้นให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดประชุม/อบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 ให้ใช้
แนวทางดังต่อไปนี้ 

 

การเสนอขออนุมัติโครงการ 
 การเสนอขออนุมัติโครงการให้เสนอผ่านหัวหน้าภารกิจทุกโครงการ 

 

การจัดการประชุม/อบรม 
๑. การจัดโครงการประชุมฯหรือโครงการอบรมฯที่จะต้องใช้เงินบ ารุงหรืองบประมาณของโรงพยาบาล 

จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติเบื้องต้นในแผนพัฒนาบุคลากร กรณีที่จะด าเนินโครงการประชุมหรือจัด
อบรมซึ่งอยู่นอกแผนพัฒนาบุคลากรหรือต้องการเปลี่ยนแปลงโครงการจากที่เคยอนุมัติในแผนพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องท าบันทึกเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการต่อผู้บริหาร   

๒. ผู้ด าเนินการจัดการประชุม/ ฝึกอบรม ตรวจสอบช่วงเวลาที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและ
วงเงินที่ได้รับจัดสรร จากนั้นให้เสนอขออนุมัติด าเนินการตามแผน โดยให้เสนอในรูปแบบโครงการตาม
รายละเอียดแบบจัดท าโครงการ (ภาคผนวก)   

 

สถานที่จัดประชุม/อบรม 
 การจัดประชุม/อบรมให้ด าเนินการจัดในโรงพยาบาลโดยผู้จัดต้องด าเนินจองห้องประชุมและ
ประสานงานเวชนิทัศน์ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตา่งๆ ส าหรับการประชุม  
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม / อบรม 
๑. การจัดประชุม/อบรม กรณีจัดการประชุมไม่ถึง ๑ วัน สามารถเบิกค่าอาหารว่างได้ ๑ มื้อ ในอัตรา 

ไมเ่กินคนละ ๓๐ บาท  
๒. การจัดประชุม/อบรม กรณีจัดการประชุมเต็มวัน ให้เบิกค่าอาหารว่างได้ ๒ มื้อ ในอัตราไม่เกินคนละ

๓๐ บาท/มื้อ ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ ๘๐ บาท/มื้อ และใช้เมนูสุขภาพในการด าเนินการจัดประชุม/อบรม     
     ๓.  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้เบิกจ่ายค่าวิทยากรเฉพาะกรณีที่เชิญวิทยากรจากภายนอก
โรงพยาบาลเท่านั้น โดยให้ใช้อัตราค่าวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของ
ส่วนราชการ ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เบิกค่าวิทยากรโครงการของโรงพยาบาลโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรงหรือเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานอยู่แล้ว   

๔.  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ค่าเอกสารประกอบการประชุม ให้ใช้จ่ายตามความเป็นจริง โดย
มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุของโรงพยาบาลด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 

 

การด าเนินการหลังการจัดประชุม / อบรม 
 ผู้จัดประชุม/อบรมจะต้องจัดท าแบบสรุปผลการจัดประชุม/อบรม ตามแบบ (ภาคผนวก) ส่งให้กับ     
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน ๒ สัปดาห์ พร้อมรับโครงการฉบับจริงไปด าเนินการต่อไป 
 

การสนับสนุนจากกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการจัดประชุม / อบรม 
   กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะให้การสนับสนุนการจัดท าโครงการของฝ่าย/กลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

๑. ตรวจสอบโครงการ / งบประมาณตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๒. น าเสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
๓. จัดท าหนังสือเชิญวิทยากรโดยผู้จัดการประชุมต้องแนบรายละเอียดเชิญวิทยากรตามแบบ (ภาคผนวก)   

  



๗ 
 

 หลักเกณฑ์การส่งบุคลากร เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course)                                  
ที่มีระยะเวลาเกิน ๑ เดือน 

 
หลักเกณฑ์การลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  

๑. หลักสูตรที่ลาศึกษาเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขหรือสาขาที่ขาดแคลน 
๒. ต้องลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาและระดับการศึกษาที่สอดคล้องกับพันธกิจ /วิสัยทัศน์ของ

โรงพยาบาลและเป็นประโยชน์ต่อราชการ 
๓. การรับรองให้ไปศึกษาหรือฝึกอบรมของฝ่าย/กลุ่มงาน ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเป็นผู้ พิจารณา

อัตราก าลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ ไม่เสียหายแก่การปฏิบัติงาน(ไม่ขออัตราก าลังเพ่ิม) 
๔. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
๕. ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
 

คุณสมบัติและหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น  จะต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติใน
แผนพัฒนาบุคลากรแล้วเท่านั้น 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม 
     ๑.  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามที่จ่ายจริง 
     ๒.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบิกค่าเดินทางได้ ๑ เที่ยว (ไป – กลับ) 
     ๓.  ค่าท่ีพัก เบิกได้ตามระเบียบค่าเช่าบ้านกระทรวงการคลัง 

๔. งดการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดการอบรม 
 
 
 
 



๘ 
 

หลักเกณฑ์การส่งบุคลากร เข้าร่วมประชุมหรืออบรมทางวิชาการ 
( หลักสูตรไม่เกิน ๑ เดือน ) 

 
หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมประชุมหรืออบรมทางวิชาการ 
 

ก.กรณีขอสมัครโดยใช้งบของกลุ่มงาน 
 

๑. ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหรือประชุมทางวิชาการ  ให้ผู้สมัครจัดท าแบบบันทึกขออนุมัติ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบขออนุมัติเข้าประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน  

 FR-ACA-๐๐๗ (ภาคผนวก) น าเสนอให้กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อตรวจสอบ 
๒. กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลตรวจเช็ค  

- แผนพัฒนาบุคลากร 
- งบประมาณด้านพัฒนาบุคลากร 

๓. น าเสนอหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณา 
๔. เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการดังนี้ 

- ส่งรายชื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม/ประชุม (โทรสาร) โดยให้เจ้าของเรื่องประสานโดยตรง
กับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง 

- ท าหนังสือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
- บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ และเข้าแฟ้มงาน 
 

ข.กรณีได้รับสั่งการหรือขอสมัครเข้าร่วมประชุม/อบรม โดยใช้งบกลาง 
 

       ผู้ที่ได้รับค าสั่งของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานระดับจังหวัด เขต หรือกระทรวงให้เข้าร่วมประชุมหรือ
อบรม หรือกรณีที่ขอสมัครเข้าร่วมประชุม/อบรมโดยมีความประสงค์ขอใช้งบกลางของโรงพยาบาล ให้
ด าเนินการท าบันทึกข้อความ ขออนุมัติใช้งบกลาง และ ชี้แจงความจ าเป็นของการเข้าร่วมประชุม/อบรม เสนอ
ต่อผู้บริหารตามล าดับขั้น 
 

การด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
 

 ๑. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จะต้องส่งรายงานการเดินทางและรายละเอียด ค่าใช้จ่าย 
ภายใน ๒ สัปดาห์ โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของทาง
ราชการ อย่างเคร่งครัดและโดยประหยัด 

 

     ๒. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน จะต้องเขียนรายงานหลังจากกลับจากการประชุม    
อบรม / สัมมนาตามแบบฟอร์ม FR-ACA-๐๐๘ (ภาคผนวก)  ส่งกลับคืนให้กับกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ภายใน ๒ สัปดาห์หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม / อบรม  
 

 กรณีเดินทางเข้าร่วมประชุม / อบรม เป็นหมู่คณะ ให้จัดท าแบบ FR-ACA-๐๐๘ (ภาคผนวก) เพียงหนึ่งชุด 
ส าหรับบุคลากรที่ต้องการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาแบ่งปันให้กับบุคลากรอ่ืน ๆ ขอให้จัดท าตามแบบ 
FR-ACA-๐๐๙ (ภาคผนวก)   

 



๙ 
 

แนวทางการก าหนดประเภทกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการนับเวลา ๑๐ วัน/คน/ปี 
ตามตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลนครพิงค์ 

 
นิยามของการฝึกอบรม 
 หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน การสอนระหว่างปฏิบัติงาน การฝึกอบรมทางสื่ออิเลคทรอนิคส์
ที่มีการวัดผลการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ในการ
ปฏิบัติงานทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 
การนับเครดิตการฝึกอบรม  
๑. ให้คิด ๑ วัน = ๗ ชั่วโมง      ๑ ชั่วโมง = ๑ หน่วยกิต     ๑๐ วัน = ๗๐ หน่วยกิต /คน/ปี 
๒. การนับหน่วยกิต กรณีไปร่วมกิจกรรมของหน่วยงานผู้จัดภายนอกโรงพยาบาล 
 ๒.๑ การไปเข้าร่วม อบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้คิดตามวันและชั่วโมง ตาม ก าหนดเวลา
ที่ผู้ด าเนินการแจ้งในหนังสือเชิญเข้าร่วม 
 ๒.๒ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ / คณะท างาน ที่ได้รับแต่งตั้งจากส่วนกลาง / องค์กรนอก
โรงพยาบาล การร่วมประชุมเพ่ือรับนโยบาย หรือด้านการบริหาร โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรที่เข้าร่วม ไม่นับเป็นหน่วยกิต 
๓. การนับเวลาส าหรับกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา/บรรยายพิเศษ ในโรงพยาบาล ให้นับหน่วยกิต ตาม
จ านวนชั่วโมงท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และบุคลากรได้เข้าร่วมโดยลงลายมือชื่อในการเข้าร่วม 
๔. การนับเวลาส าหรับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพรูปแบบอื่นๆ เช่น 
 ๔.๑ การฝึกปฏิบัติงานหรือการฝึกอบรม On the job training  
 ๔.๒ การสอดแทรกความรู้ในระหว่างการประชุมประจ าเดือนของหน่วยงาน 
 ๔.๓ การส่งเจ้าหน้าที่ฝึกประสบการณ์เพ่ิมเติมต่างหน่วยงาน ภายในโรงพยาบาล 
 ให้นับหน่วยกิต ตามเวลาที่ใช้จริง โดยให้คิดต่ าสุดที่ครึ่งชั่วโมง หรือ ๐.๕ หน่วยกิต 
๕. การเข้าร่วมฝึกอบรมทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ เช่น การฝึกอบรม Online ของส านักงาน ก.พ. ให้นับจ านวน
หน่วยกิต ตามที่ก าหนดเทียบเท่าจ านวนชั่วโมงของหลักสูตร ทั้งนี้การนับหน่วยกิต ต้องแสดงหลักฐานการได้
ผ่านการอบรมในหลักสูตรนั้นจริงต่อหัวหน้างาน 
๖. บันทึกผลความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานโดยใช้แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรประจ าหน่วยงาน 



๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดแผนงานฯ โครงการ พัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖5 

โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๑๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบกลาง 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุข 
ระดับต้น 

 เมษายน ๒๕๖5 ผู้บริหาร 4 คน 2๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุขระดับกลาง  มิถุนายน ๒๕๖5 ผู้บริหาร 4 คน 2๐๐,๐๐๐ บาท 

๓ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุขระดับสูง  เมษายน – มิถุนายน
๒๕๖5 

ผู้บริหาร ๑ คน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

๔ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุขรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายการแพทย์ 

 มีนาคม – 
กรกฎาคม ๒๕๖5 

ผู้บริหาร ๑ คน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

5 อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 25๖5 

ผู้บริหาร 1 คน 100,000 บาท 

6 อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายพยาบาล ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ผู้บริหาร 1 คน 100,000 บาท 

7 อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้น าทางการพยาบาล ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ผู้บริหาร 1 คน 100,000 บาท 

8 อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ข้าราชการที่บรรจุใหม่ 150 คน 450,๐๐๐ บาท 

9 โครงการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ าของกลุ่มงาน 
ในโรงพยาบาล 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์  300,000 บาท 



๑๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบกลาง (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

10 ประชุมวิชาการคุณภาพประจ าปี ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๑๕๐,000 บาท 

11 ประชุมวิชาการประจ าปี เขตบริการสุขภาพ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑2 ประชุมวิชาการประจ าปี รพศ./รพท. ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑3 ประชุมวิชาการประจ าปี กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑4 อบรม/ประชุมวิชาการตามนโยบายของ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

ผู้บริหารและบุคลากร 
ในโรงพยาบาล 

 1,887,900 บาท 
 



๑๔ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

15 โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
รพ.นครพิงค์  

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

แพทย์เพ่ิมพูนทักษะและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔0 คน 20,000 บาท 
 

16 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ใหม่ 160 คน 
(4 รุ่นๆละ 40 คน) 

30๐,๐๐๐ บาท 

๑7 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
(Palliative Care) 
สถาบันที่จัดการอบรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

(4 เดือน) 

นางแสงดาว จ านงประสาทพร 
พยาบาลวิชาชีพ 

(การพยาบาลชุมชน) 

1 ค น 40,000 บาท 

18 
 

อบรมการพยาบาลผู้สูงอายุ 
สถาบันที่จัดการอบรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

(4 เดือน) 

นางกุลธิดา ยาดี 
พยาบาลวิชาชีพ 

(การพยาบาลชุมชน) 

1 คน 40,000 บาท 

19 หลักสูตรสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
สถาบันที่จัดการอบรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

(4 เดือน) 

นางสาวศิรินภา อ่องตระกูล 
พยาบาลวิชาชีพ 
(เวชกรรมสังคม) 

1 คน 45,000 บาท 

20 อบรมพยาบาลเฉพาะทางด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย 
สถาบันที่จัดการอบรม 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

(4 เดือน) 

นางสาวณชิารีย์ สุภาสี 
พยาบาลวิชาชีพ 
(อาชีวเวชกรรม) 

1 คน 40,000 บาท 

21 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม สาขาโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ 
สถาบันที่จัดการอบรม 
รพ.ศิริราช  
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

(4 เดือน) 
 

นางสาวปิยธิดา แต่เจริญ 
เภสัชกรช านาญการ 

1 คน 50,000 บาท 



๑๕ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

22 การพยาบาลผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 
สถาบันที่จัดการอบรม 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพ ศิรินธร 
 
 
 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 
- พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

(4 เดือน) 

นางสาวจิตราภรณ์ สิงห์ใจ 
พยาบาลวิชาชีพ 

(อบ๒.) 
 

๑ คน ค่าลงทะเบียน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
ค่าท่ีพัก ๑๒,๐๐๐ บาท 
  (๓,๐๐๐บาท / เดือน ) 
ค่าเดินทางไป-กลับ 
๕,๐๐๐บาท 
รวม ๖๗,๐๐๐บาท 
 
 

23 การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้อง
ระบบทางเดินอาหาร 
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. โรงพยาบาลราชวิถี 
๒. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เปิดอบรม ๒ รุ่น 
รุ่นที่ ๑ กุมภาพันธ์ - 

มีนาคม ๒๕๖๕ 
รุ่นที่ ๒มิถุนายน ถึง 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

(4 เดือน) 

นางสาวกมลทิพย์  ก้อนแก้ว 
พยาบาลวิชาชีพ 

(หน่วยตรวจพิเศษส่องกล้อง) 
 
 

๑ คน ค่าลงทะเบียน ๓๐,๐๐๐ 
บาท 
ค่าท่ีพัก ๖,๐๐๐ บาท 
(๓,๐๐๐ บาท/เดือน) 
ค่าเดนิทาง  ๔,๐๐๐ 
บาท 
รวม ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

24 การพยาบาลวิสัญญีหลักสูตร ๑ ปี 
(งบโครงการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล) 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 

นายสิทธิพงษ์ กุณะ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

(งานวิสัญญีพยาบาล) 
 

 

๑ คน 
 

ไม่ใช้งบเงินบ ารุง 
 



๑๖ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

25 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต 
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.วพบ.พะเยา 
 
 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

(4 เดือน) 

๑.นางกัลยาณี ประวิเศษ 
พว.ปฏิบัติการ(MICU ๓) 
๒.น.ส.ปาริฉัตร เทกัณฑ์ 
พว.ช านาญการ MICU ๑ 
๓.นางสาวกฤติยาภรณ์  

กันทะพรหม พว.ปฏิบัติการ 
MICU ๒ 

๓ คน 
 

ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ 
บาท/คน 
รวม ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
 

26 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต 
สถานที่จัดอบรม 
วพบ.พะเยา 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

(4 เดือน) 

๑.นางเกตุแก้ว กล่าวแล้ว 
พยาบาลวิชาชีพ 

อุบัติเหตุ ๑ 
๒.น.ส.ชาลินี นวลฝั้น 

พยาบาลวิชาชีพ 
อช.3 

๒ คน ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ 
บาท 
ค่าท่ีพัก ๑๒,๐๐๐ บาท 
(๓,๐๐๐บาท / เดือน ) 
ค่าเดินทางไป-กลับ 
๖,๐๐๐บาท 
รวม ๖๓,๐๐๐บาท 

27 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยออร์
โธปิดิกส์ 
สถานที่จัดอบรม 
1. มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. รพ.ศิริราช 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๔ - 
ธันวาคม ๒๕๖๕ 

(4 เดือน) 

นางสาวมุกดา แถมนา 
พยาบาลวิชาชีพ 

(ก.ญ) 

๑ คน ค่าลงทะเบียน ๕๐,๐๐๐ 
บาท 
ค่าท่ีพัก ๑๒,๐๐๐ บาท 
  ( ๓,๐๐๐ บาท / 
เดือน ) 
ค่าเดินทางไป-กลับ 
๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๖๗,๐๐๐ บาท 



๑๗ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

28 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับ
การผ่าตัด orthopedics 
สถานที่จัดอบรม 
รพ. ราชวิถ ี
 

กุมภาพันธ์ถึง
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 
(4 เดือน) 

นางสาวเพ็ญสินี พรหมสถิต 
พยาบาลวิชาชีพ 

(ห้องผ่าตัด) 
 

๑ คน -ค่าลงทะเบียน๕๐,๐๐๐ 
บาท 
-ค่าท่ีพัก๑๒,๐๐๐บาท 
(๓,๐๐๐บาท/เดือน) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ 
๕,๐๐๐บาท 
รวม ๖๗,๐๐๐บาท 

29 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทางตา 
สถานที่จัดอบรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

มิถุนายนถึงกันยายน 
๒๕๖๕ 
(4 เดือน) 

นางสาวสิริพร ฟองค า 
พว.ปฏิบัติการ 

( หอผู้ป่วย 
จักษุ โสต ศอ นาสิก) 

๑ คน -ค่าลงทะเบียน๔๕,๐๐๐ 
บาท 
-ค่าท่ีพัก๒๐,๐๐๐บาท 
(๕,๐๐๐บาท/เดือน) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ 
๕,๐๐๐บาท 
รวม ๗๐,๐๐๐บาท 

30 1.การพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กวิกฤต  
สถานที่จัดอบรม 
1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤตเด็ก 
3.สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรุงเทพ 

มีนาคม-มิถุนายน 
2565 
(4 เดือน) 

นางปภัสรา  พวงทอง 
พยาบาลวิชาชีพ 

(PICU) 

๑ คน   70,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
5,561,900 บาท 



๑๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 
งบ PCT / กลุ่มงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT อายุรกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการ ส าหรับอายุรแพทย์ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

อายุรแพทย์ 10 คน 63,800 บาท 

2 โครงการอบรมระยะสั้นเวชบ าบัดวิกฤต ธันวาคม 2564 1. พยาบาลวิชาชีพ MICU 
1, 2 , 3 ,Stroke unit,  
CCU  

5 คน 
 

45,000 บาท 
 

3 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 
 

ตุลาคม 2564 –
สิงหาคม 2565 

พยาบาล ICU  
อายุรกรรม 

25 คน x 2 รุ่น 
รวม 50 คน 

7,000 บาท 

4 เสริมพลังบุคลากรใน PCT อายุรกรรม ตุลาคม 2564 –
สิงหาคม 2565 

บุคลากรทุกระดับใน PCT 
อายุรกรรม 4 รุ่น รุ่นละ 
50 คน รวม 200 คน 

100 คน 
 

34,0๐๐ บาท 

5 ประชุม สรุปโครงการ ผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพทางการพยาบาล (2 ครั้ง) 
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

พยาบาลอายุรกรรม 30 คน x 2 รุ่น 
รวม 60 คน 

8,400 บาท 

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
งานอายุรกรรม (2ครั้ง) 

มกราคม2565,
สิงหาคม 2565 

พยาบาลอายุรกรรม 60 คน x 2 รุ่น 
รวม 120 คน 

16,800 บาท 

7 การดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต 
 

ตุลาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

พยาบาลอายุรกรรม 3คน  30,000 บาท 

 



๒๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT อายุรกรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชือ่โครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

8 
ประชุม เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการ

พยาบาลกลุ่มงานอายุรกรรม  (2 ครั้ง) 
ตุลาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

ผู้ช่วยพยาบาลและผู้
ช่วยเหลือคนไข้ 

2 รุ่นๆ ละ 30 คน  รวม  
60 คน 

8,400 บาท 

9 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อหลักสูตร 2 อาทิตย์ 
ตุลาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

พยาบาลกลุ่มงาน 
อายุรกรรม 

2 คน 14,000 บาท 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “3 S (Safty 
Smart Smile) ทีมอายุรกรรมน าบริการ 

ตุลาคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

บุคลากรงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอกแผนก 

อายุรกรรม 

5๐ คน 16,800 บาท 
 

11 การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

พยาบาลวิชาชีพผุ้ป่วย
นอกอายุรกรรม 

1 คน 7,000 บาท 

12 การประชุมวิชาการ Thailand Society of 
Echocardiography (TSE) Meeting 2020 

มิถุนายน   
๒๕๖๕ 

พยาบาลวิชาชีพหน่วย
ตรวจรักษาพิเศษ (หน่วย
ตรวจพิเศษหัวใจ : Echo)   

2 คน ๙,๕๐๐ บาท 

13 การประชุมวิชาการ Cardiovascular 
Intervention Association of Thailand : 
CIAT 

พย.256๔ - มค. 
256๕ 

พยาบาลวิชาชีพหน่วย
ตรวจรักษาพิเศษ (หน่วย
ตรวจสวนหัวใจ : cath 
lab)   
 

2 คน ๙,๕๐๐ บาท 



๒๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT อายุรกรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

14 การพยาบาลโรคระบบทางเดินอาหาร พ.ค. 2565– 
มิ.ย. 2565 

พยาบาลวิชาชีพหน่วย
ตรวจรักษาพิเศษ (หน่วย
ส่องกล้อง) 

2 คน ๙,8๐๐ บาท 

15 โครงการฟื้นฟูวิชาการประจ าปี 2565 ของ
สมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไท 

ตค.64 –ส.ค.65 พยาบาลวิชาชีพหน่วยไต
เทียม 

1 คน  10,0๐๐ บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
290,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT ศัลยกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 อบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ พฤษภาคม ๒๕๖5  พยาบาลวิชาชีพ 
ตึกศัลยกรรมสามัญ 

๖ คน ๓๓,000 บาท 

2 อบรมการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ สิงหาคม ๒๕๖5 พยาบาลวิชาชีพ 
ตึกศัลยกรรมสามัญ 

2 คน 7,000 บาท 

3 อบรมวิชาการระบบทางเดินปัสสาวะ เมษายน-พฤษภาคม 
2565 

พยาบาลวิชาชีพ 
ศัลยกรรม 

14 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

๔ ประชุมพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลศัลยกรรม ธันวาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ 
ศัลยกรรม 

๒๕ คน ๗,๐0๐ บาท 

5 ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลศัลยกรรม ธันวาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ 
ศัลยกรรม 

25 คน ๗,๐0๐ บาท 

6 Nursing conference: C-๓ THER Surg และการ
พัฒนาจิตบริการ 

มกราคม 2565 พยาบาลวิชาชีพ 
ศัลยกรรม 

200 คน 
(4 รุ่นๆละ 50 

คน) 

11,500 บาท 

7 อบรมการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท มิถุนายน 2565 พยาบาลวิชาชีพ 
 

๒ คน 5,000 บาท 

 
 
 
 



๒๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT ศัลยกรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

8 อบรมพัฒนาบุคลากร OPD ศัลยกรรม ธันวาคม 2564 บุคลากรแผนก OPD ศัลยกรรม 
 

๙ คน ๔,500 บาท 

9 อบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

พยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและ
อุบัติเหตุ 

๒ คน  
๑๑,000 บาท 

10 อบรมพัฒนาบุคลากรผู้ป่วยหนัก ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

พยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมและ
อุบัติเหตุ 

๒๐ คน ๕,๘00 บาท 

๑1 ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

พยาบาลวิชาชีพ 
หอผู้ป่วยหนักระบบประสาท 

๒ คน ๘,200 บาท 

12 อบรมราชวิทยาลัยแพทย์ ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

บุคลากรแพทย์แผนกศัลยกรรม 4 คน ๕0,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท 

 
 
 
 



๒๔ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดกิส์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ การพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  2 รุ่น  ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

เจ้าหน้าที่ OPD ward 2 รุ่น 
รุ่นละ 40 คน 

25,900 บาท  

๒ ประชุมวิชาการประจ าปี ชมรมOrthopedics 
ภาคเหนือ ภาคอีสาน 

ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

แพทย์  พยาบาล 10 คน  
 

35,700 บาท 

๓ RCOST ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

แพทย์ พยาบาล จนท 10 คน 
 

40,000 บาท 

๔ เพ่ิมศักยภาพพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

พยาบาล ward OPD OR 40 คน 20,800 บาท 

๕ การดูแลผู้ป่วยใส่เฝือก  ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

แพทย์ พพล พยาบาล 40 คน 
 

9,400 บาท 

6 ฝึกปฏิบัติหอผู้ป่วย Spine ฟ้ืนฟู ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

พยาบาล ward  9,000 บาท 

7 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

เจ้าหน้าที่ ใน PCT ศัลยกรรม  9,200 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท 

 
 

 



๒๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT สูติ-นรีเวชกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กเขต สุขภาพที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 10 คน 15,700 บาท 
 

2 การประชุมวิชาการ Update ทางสูติศาสตร์เสี่ยงสูง
หรือเวชศาสตร์ทารกปริก าเนิด 
 

ตุลาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 15,500 บาท 
 

3 การอบรมการดูแลการคลอดในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤติทางสูติกรรม 
 

กรกฎาคม 2565 แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 100% 9,600 บาท 
 

4 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 
 

มีนาคม 2565 แพทย์ 2 คน 15,500 บาท 

5 อบรมฟ้ืนฟู CPR Newborn มิถุนายน 2565 แพทย/์พ.ว /ผชค. 100% 
(60คน) 

9,600 บาท 
 

6 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการไร้รอยต่อ เมษายน 2565 แพทย/์พ.ว /ผชค. 
12/3 12/4 12/5LR ANC 

Gyn ER OR 

100% 30,400 บาท 
 

7 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

เจ้าหน้าที่ ใน PCT สูติ-นรีเวช
กรรม 

 3,700 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

100,000 บาท 



๒๖ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT กุมารเวชกรรม  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

กุมารแพทย์ ๒๐ คน ๗๒,๐๐๐  บาท 

๒ โครงการอบรมการพยาบาลเด็ก สถาบันเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี 

กรกฎาคม 2565 พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 16,0๐๐ บาท 

๓ โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วยเด็ก ปี 2565 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าทีท่ี่ดูแลและเกี่ยวข้อง ๑20 คน 26,4๐๐ บาท 

๔ ประชุมวิชาการสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบ าบัด
วิกฤตในเด็ก(3วัน) 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

พยาบาลวิชาชีพ  
ในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวช

กรรม(PICU) 
 

2 คน 8,๐๐๐ บาท 

๕ อบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้านการพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ตุลาคม ๒๕๖4 – 
กันยายน ๒๕๖5 

พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วย
นอกกุมารเวชกรรม(OPD) 

1 คน 4,5๐๐ บาท 

6 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม ๒๕๖4 -  
กันยายน ๒๕๖5 

เจ้าหน้าที่ ใน 
 PCT กุมารเวชกรรม 

 

 13,100 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

๑40,๐๐๐ บาท 

 
 



๒๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT จักษุวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการจักษุแพทย์และพยาบาลจักษุ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

- จักษุแพทย์ 
- พยาบาลวิชาชีพ 

แพทย์ 7 คน 
พยาบาล 4 คน 

 
 

45,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT โสต ศอ นาสิก 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก ประจ าปี ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

แพทย์ 6 คน 
 

33,750 บาท 

2 ประชุมวิชาการสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการ
พูดแห่งประเทศไทยประจ าปี 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นักโสตสัมผัสวิทยา/นักแก้ไข
การได้ยิน/ พยาบาลวิชาชีพ 

 

2 คน 
 

11,250 บาท 

3 ประชุมวิชาการ UPDATE ENT 
ประจ าปี 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

แพทย์ 
พยาบาล 

ผู้ช่วยเหลือไข้ 
( PCT ENT) 

 

25 คน 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

45,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ  

 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านคลินิกแผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

บุคลากรทางการแพทย์
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

80 คน 70,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

70,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT จิตเวช 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และการเพ่ิมพูนทักษะ
วิชาชีพด้านวิชาชีพ 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช   

 ๑.๑) การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖5 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 3 คน 8,0๐๐ บาท 

 ๑.๒) การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖5 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 1 คน ๒,6๐๐ บาท 

 ๑.๓) การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖5 
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 2 คน 10,0๐๐ บาท 

 ๑.๕) การอบรมวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  
 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 5 คน 10,0๐๐ บาท 

 ๑.๖) การอบรมวิชาการด้านจิตวิทยา เช่น  
การบ าบัดเชิงจิตวิทยาคลินิก การอัพเดทการทดสอบ 
แบบทดสอบใหม่ๆ ฯลฯ  

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 4 คน 9,4๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท 

 
 
 
 



๓๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
PCT วิสัญญีวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาส าหรับพยาบาล 
(ราชวิทยาลัยวิสัญญี) 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

วิสัญญีพยาบาล 2 คน 20,000 บาท 

2 ประชุมฟ้ืนฟูวิสัญญีส่วนภูมิภาคจ.พิษณุโลก ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

วิสัญญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล 

4 คน 
 

15,600 บาท 

3 ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

วิสัญญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล 

4 คน 24,400 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
1 ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมบริหารการพยาบาล 

(ส.บ.พ.) 
กรกฎาคม 2565 

(2 วัน) 
พยาบาลวิชาชีพ 2 6,000 บาท 

2 ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

กรกฎาคม 2565 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 12 คน 28,000 บาท 
 

3 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Basic AO for OR Nurse สิงหาคม2565 
(2วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

5 ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยกรรมหัวใจ
และหลอดเลือด 

ธันวาคม2564 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

6 ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยกรรมหลอด
เลือด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สิงหาคม 2565 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

7 ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยกรรมระบบ
ประสาท 

มีนาคม 2565 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

8 ประชุมวิชาการประจ าปี แผนกศัลยกรรมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

สิงหาคม2565 
(3 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

 
 
 
 

 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด (ตอ่) 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
9 ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมทางเดินอาหารแห่ง

ประเทศไทย 
กรกฎาคม2565 

(2 วัน) 
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

10 ประชุมวิชาการประจ าปีของ รพ.มหาราช นครเชียงใหม่ 
โสต ศอ นาศิก 

พฤศจิกายน2564 
(1 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

11 ประชุมวิชาการสมาคมศูนย์จ่ายกลางงานปราศจากเชื้อ
แห่งประเทศไทย 

สิงหาคม 2565 
(3 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 พัฒนา COP Perioperation ธันวาคม 2564 
 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน 

(รวม 2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด 
วิสัญญีพยาบาล 

พยาบาลหอผุ้ป่วย 

60 คน 7,800 บาท 

12 พัฒนาการบริการของผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ และพนักงานห้องผ่าตัด 

พฤษภาคม 2565  
2 รุ่น  

รุ่นละ 1 วัน  
(รวม 2 วัน) 

- ผู้ช่วยพยาบาล 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
- พนักงานห้องผ่าตัด 

63 คน         8,200 บาท 

13 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที Nation Forum ของ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ส.ร.พ.) 

มีนาคม2565 
(3 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

14 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องทางเดินท่อน้ าดี ERCP กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2565 (2) 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 40,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

90,000 บาท 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
หน่วยงาน นิติเวช 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 25๖4 -

กันยายน 25๖5 
 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานนิติเวช 5 คน 12,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
หน่วยงาน กลุม่งานผู้ป่วยนอก 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 25๖4 -

กันยายน 25๖5 
 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน  
ผู้ป่วยนอก 

 12,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ปว่ยวิกฤติ
ทางรังสี 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

พยาบาล 
 

1 คน 4,000 บาท 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน(CPR) 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

แพทย,์พยาบาล,นักรังสีฯ, 
จพง.รังสีฯ,พนง.การแพทย์ฯ 

 

65 คน 4,000 บาท 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการติดเชื้อ
(IC) 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

แพทย์,พยาบาล,นักรังสีฯ, 
จพง.รังสีฯ,พนง.การแพทย์ฯ 

 

80 คน 12,000 บาท 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร(OD) ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

แพทย์,พยาบาล,นักรังสีฯ, 
จพง.รังสีฯ,พนง.การแพทย์ฯ 

 

60คน 40,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 
 
 
 
 
 

 
 



๓๗ 
 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 อบรมความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 2 คน 2,000 บาท 
 

2 พัฒนาสัมพันธภาพและศักยภาพในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่งานกายภาพ รพ.นครพิงค์ 

มกราคม – สิงหาคม 
2565 

- นักกายภาพบ าบัด 
- พนักงานกายภาพบ าบัด 
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
 

21 คน ไม่ขอใช้งบฯ 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นักกายภาพบ าบัดที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วย
กลุ่มอาการปวด 
 

3 คน 3,567 บาท 
 
 
 

๔ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยทางระบบประสาท,กลุ่มโรคเรื้อรัง
(DM,HT,COPD.) 
หรือกายภาพบ าบัดชุมชน 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นักกายภาพบ าบัดที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วย
ระบบประสาท หรือผู้ป่วย
กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือ
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดใน
ชุมชน 

5 คน 4,740 บาท 

 
 



๓๘ 
 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๕ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยทางระบบประสาท,ระบบกระดูกและ
กล้ามเนือ้,กลุ่มโรคเรื้อรัง(DM,HT,COPD.) 
หรือกายภาพบ าบัดชุมชน 
 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

นักกายภาพบ าบัดที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วย
ระบบประสาท หรือผู้ป่วย
กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือ
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดใน
ชุมชน 

4 คน 5,925 บาท 

๖ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยทางระบบหายใจและทรวงอก หรือ
กายภาพบ าบัดในผู้ป่วยภาวะกระดูกหักข้อเคลื่อน 
 
 
 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

นักกายภาพบ าบัดที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ป่วย
ทางระบบหายใจและทรวง
อก ผู้ป่วยทางระบบประสาท 
หรือกลุ่มผู้ป่วยกระดูกหักข้อ
เคลื่อน 

4 คน 4,740 บาท 
 
 
 

๗ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ช่วยหรือพนักงานกายภาพบ าบัด 
 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

ผู้ช่วยหรือพนักงาน
กายภาพบ าบัด 

5 คน 2,752 บาท 
 
 

๘ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
สูงอายุ/ผู้ป่วยสมองเสื่อม 

ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565 

 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 1,035  บาท 



๓๙ 
 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๙ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 1,035  บาท 

๑๐ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
ผู้ป่วยเด็ก,ผู้ป่วยทางระบบประสาท,กลุ่มโรคเรื้อรัง 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 1,034 บาท 

๑1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
ผู้ป่วย/ผู้พิการในชุมชน 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 1,034 บาท 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการสาขาช่างกายอุปกรณ์ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

ช่างกายอุปกรณ์ และผู้ช่วย
ช่างกายอุปกรณ์ 

3 คน 3,102 บาท 

13 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับ
คนพิการ และรถนั่งคนพิการ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นักกิจกรรมบ าบัดประจ า
ศูนย์สาธิตอุปกรณ์
เครื่องช่วยคนพิการ 

1 คน 1,036 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 32,000 บาท 

 
 

 
 

 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานทันตกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ประจ าปี 2565 
 

กุมภาพันธ์ 2565 
 

ทันตแพทย์ 50 คน 16,500 บาท 

2 ประชุมวิชาการทันตแพทย์     
 2.1ประชุมวิชาการประจ าปีของทันตแพทยสมาคม ธันวาคม ๒๕๖4

มิถุนายน ๒๕๖5 
ทันตแพทย์ 3 คน 

3 คน 
15,๐๐๐ บาท 

 2.2ประชุมวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตุลาคม ๒๕๖4 , 
กุมภาพันธ์ , มีนาคม, 

เมษายน ๒๕๖5 

ทันตแพทย์ 6คน ๑5,๐๐๐ บาท 

 2.3ประชุมวิชาการของชมรมทันตแพทย์เฉพาะสาขา ธันวาคม ๒๕๖4,
พฤษภาคม ๒๕๖5 

ทันตแพทย์ 4 คน 7,5๐๐ บาท 

3 ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/ผู้ช่วย
ทันตแพทย์/ช่างทันตกรรม 

มิถุนายน ๒๕๖5 ผู้ช่วยทันตแพทย์/ 
ช่างทันตกรรม 

3 คน 6,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 

 
 
 
 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ส่งเภสัชกรเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

เภสัชกร 54 คน 
คนละ 1 ครั้ง /ปี 
 

110,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
110,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ การประชุมวิชาการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 
และเซลล์วิทยา 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

๑. พยาธิแพทย์ 
๒. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. นักเซลล์วิทยา 

๖ คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุมเรื่องการสื่อสารและทบทวนเอกสารคุณภาพ
ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012
และISO 15190:2003 

ตุลาคม 2564 บุคลากรในกลุ่มงาน 4 รุ่นๆละ 25 
คนรวม 100 คน 

 

5,000 บาท 

2 ประชุมวิชาการประจ าปีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. พฤษภาคม 2565 บุคลากรในกลุ่มงาน 2 คน 5,000 บาท 
 

3 ประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 
2565 

มิถุนายน 2565 บุคลากรในกลุ่มงาน 1 คน 10,000 บาท 
 

4 ประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เขต
1 

กรกฎาคม 2565 บุคลากรในกลุ่มงาน 2 คน 10,000 บาท 
 

5 งานประชุม/อบรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรในกลุ่มงาน 2 คน 10,000 บาท 
 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
40,000 บาท 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินกิ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ การประชุมวิชาการด้านพยาธิวิทยาคลินิก ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

๑. พยาธิแพทย์ 
๒. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

๖ คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคากรด้านบริการปฐมภูมิ
แบบวิถีใหม่(New Normal) 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าทีง่านพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและสนับสนุน
เครือข่าย 

5 คน 
 
 

6,000 บาท 

2 อบรมพัฒนาศักยภาพ SRRT และ CDCU ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา 8 คน 9,600 บาท 

3 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
สุขภาพและฟ้ืนฟู 

2 คน 2,400 บาท 

4 อบรมฟ้ืนฟูเกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
สุขภาพและฟ้ืนฟู 

1 คน 1,200 บาท 

5 การพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
สุขภาพและฟ้ืนฟู 

1 คน 1,200 บาท 

6 การพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม
สุขภาพและฟ้ืนฟู 

2 คน 2,400 บาท 

7 ประชุมวิชาการเวชกรรมสังคม ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรม
สังคม 

4 คน 20,400 บาท 

8 โครงการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

1.น.ส.นฤมล ติ๊บเต็ม 
2.น.ส.พิมพิกา จันทร์ติ๊บ 
3.น.ส.สุธีรา ณ เชีนยงใหม่ 
4.น.ส.อุทุมพร ใจอักษร 

4 คน 4,800 บาท 



๔๖ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

9 หลักสูตรการเพ่ิมสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 

เมษายน –กรกฏาคม
2565 

น.ส.ศิรินภา อ่องตระกูล 1 คน 1,200 บาท 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากร
กระบวนการเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กเล็กให้มีสุขภาพ
ดีตลอดชีวิต 

13-14 ธันวาคม 
2564 

1.นางวรัสฐยา ฝั้นนปันวงค์ 
2.นางสาวระพีพรรณ ปันค า 
3.นางพูลสุข บัววิรัตน์เลิศ 

3 คน 3,600 บาท 

11 หลักสูตรฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นางกันยา ค าภีระ 1 คน 1,200 บาท 

12 การบริหารทางการพยาบาล ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นางเกศสุดาภรณ์ เกียรติ
อนันต์ 

1 คน 1,200 บาท 

13 การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมหรือการเพ่ิมสมรรถนะ
การจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นางธมนวรรณ วงษ์ห้าวศึก 1 คน 1,200 บาท 

14 การอ่านคลื่นไฟฟ้าเบื้องต้นหรือการพยาบาลผู้ป่วย
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

น.ส.จุฑารัตน์ มนต์นิรภัย 1 คน 1,200 บาท 

15 Update Critical care for nurses 2022 ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นางสุกัญญา ไพจิตรวิเชียร 1 คน 1,200 บาท 

 
 
 
 



๔๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

16 การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ หรือ Update Advance การดูแลผู้ป่วยที่
ได้รับสารน้ าทางหลอดเลือดด า 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

นางนวลสกุล แก้วลาย 1 คน 1,200 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ อบรมฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติทั่วไป ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 4 คน 6,000 บาท 

2 การพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 12 คน 6,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานสุขศกึษา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 

นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน 5,000บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัย 
แห่งประเทศไทย 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

พยาบาลอาชีวอนามัย ๒ คน 12,00๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,00๐ บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 เพ่ิมพูนทักษะแพทย์จีน เรื่องกระดูกและข้อ ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

แพทย์แผนจีน 1 คน  
 

12,000 บาท 
2 เพ่ิมพูนทักษะการแพทย์ทางเลือกของการพยาบาล ตุลาคม 25๖4 -

กันยายน 25๖5 
 

พยาบาล 2 คน 

3 เพ่ิมพูนทักษะการแพทย์แผนไทย ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

แพทย์แผนไทย 4 คน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มงาน 
 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

 

บุคลากรในกลุ่มงาน 7 คน  
         18,000 บาท 

2 ประชุม/อบรมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

 

บุคลากรในกลุ่มงาน 7 คน  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 อบรม/ประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

บุคลากรในกลุ่มงาน 3 คน  
 

12,000 บาท 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มงาน ตุลาคม 25๖4 -

กันยายน 25๖5 
 

บุคลากรในกลุ่มงาน 3 คน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

 

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 ๑2 คน 26,64๐ บาท 

2 ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

 

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป  

 10,360 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ อบรม/ประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร พฤษภาคม 2565 ผู้มีสิทธ์ท าผลงานวิชาการ 50 คน 4 รุ่น 
 

12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี 2565 
 

เมษายน – พฤษภาคม
25๖5 

นักโภชนาการ   1 คน 10,000 บาท 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการโภชนบ าบัด
ส าหรับผู้ปฏิบัติ 
 

พฤษภาคม 2565 พนักงานประกอบอาหาร 2 คน 13,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานการเงิน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานการเงิน เพื่อการ
ปฏิบัติงานตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 

มกราคม - กันยายน 
2565 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 48 คน 10,000 บาท 

2 โครงการพัฒนาแนวทางการเบิกจ่ายเงินให้กับ
เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้เป็นไปตาม
ระเบยีบของทางราชการ 

มกราคม - กันยายน 
2565 

หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่ม
งานในโรงพยาบาล 

52 กลุ่มงาน 20,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานบัญช ี

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 อบรม/ประชุมวิชาการด้านการเงินบัญชี 
 

มกราคม - กันยายน 
2565 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชี 10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานพัสด ุ

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 การอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  40 คน 20,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ 
 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าทีใ่นกลุ่มงาน   10 คน 20,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน   10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน   10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน  10 คน 14,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
ศูนย์ HIV 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน   10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานควบคมุป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจ่ายกลาง 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการรับมือสถานการณ์การ
ระบาดโรค covid-19 และการควบคุมและป้องกัน
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบลวชิระภูเก็ต 
 

10-13 พฤษภาคม 
2565 

 
 

กลุ่มงานการพยาบาลด้าน
การควบคุมและติดเชื้อ 
 

6คน 28,0๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒8,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 
 

 
 

งบพัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบพัฒนาศักยภาพ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาผู้น านครพิงค์ (NPK Leadership)      
รุ่นที่ 2 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 5๐ คน 25๐,๐๐๐ บาท 

๒ โครงการ พัฒนางานสู่นวัตกรรมโดยใช้แนวคิด Design 
thinking 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 50 คน 25๐,๐๐๐ บาท 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 5๐ คน 5๐,๐๐๐ บาท 

๔ โครงการ Leadership Knowledge sharing  ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 3๐ คน 20,000 บาท 

5 โครงการเพิ่มสมรรถนะการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 5๐ คน 100,000 บาท 

6 โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในงานประจ า 
ของบุคลากร 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์  130,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบพัฒนาคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๙ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบพัฒนาคุณภาพ 

 
ล าดับ แผนงาน/โครงการ ช่วงระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

2 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า/
หน่วยงาน 

150 คน  

3 โครงการการจัดการความรู้ 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

4 โครงการสนับสนุน ส่งเสริม ให้มีการท าวิจัย/นวัตกรรม/โปสเตอร์ ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน      700,000     
        บาท 

6 โครงการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและ
ปลอดภัย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

7 โครงการ Cop ชุมชนนักปฏิบัติ ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

8 โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในงานพัฒนาคุณภาพ 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

9 โครงการธ ารงรักษาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

PCT/ทีมน า 100 คน  

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 700,000 บาท 



๗๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งบทีมน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

องค์กรแพทย ์
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

 
๑ 
 

โครงการอบรมความรู้ด้านการเงินทางการแพทย์ 
ตุลาคม 2564 - 

กันยายน 2565 
แพทย์  40 คน      88,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘8,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมวิชาการ IC Forum แห่ง 
ประเทศไทย 
 
 

มกราคม –  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 

 
 

 

ICN และ ICWN เชี่ยวชาญ 
จากหน่วยงานที่ได้รับการ
คัดเลือกให้น าเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ หรือมีผลงานดีเด่น 

1 คน 3,3๐๐ บาท 

๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพยาบาลป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสาธารณสุข” 
 

สิงหาคม ๒๕๖5 ICWN หน่วยงานเปิดใหม่ 1 คน 7,๐๐๐ บาท 

3 International congress of the Asia Pacific 
society of Infection Control (APSIC) Singapore 

28-31 กรกฏาคม 
2565 

คณะกรรมการ ICC 2 คน 42,500 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 52,8๐๐ บาท 

 
 
 
 



๗๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ การอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับโรคและการใช้ยาที่
เกี่ยวข้องกับยาที่ติดตาม 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

กรรมการ ๑ คน       ๑๑,๒๐๐ บาท 

๒ จัดอบรมเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและเชื้อดื้อยาใน
โรงพยาบาล /การใช้ยาที่ต้องติดตามในโรงพยาบาล 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

ผู้เกี่ยวข้อง ๕๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑3,2๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

คณะกรรมการติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา (ADR) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมวิชาการเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

คณะกรรมการ ADR 2 - 3 คน  
     ๑3,2๐๐ บาท 

๒ โครงการอบรมเรื่อง ADR และระบบการแพ้ยาซ้ าแก่
พยาบาลใหม่ 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

พยาบาลใหม่ ๕๐ คน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑3,2๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

Medication team 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
อายุรกรรม 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงาน
อายุรกรรม 

 
101 คน 

 
๑4,3๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑4,3๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

คณะกรรมการจริยธรรมและจิตอาสา 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการปฏิบัติธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2565 
รุ่นที่ ๑ จ านวน ๓ วัน 
รุ่นที่ ๒ จ านวน ๒ วัน 

มกราคม – กันยายน 
๒๕๖5 
(2 รุ่น) 

เจ้าหน้าที่ใหม่และ 
เจ้าหน้าทีผู่้สนใจ 

รุ่นที่ 1 70 คน 
รุ่นที่ 2 40 คน 

43,5๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 43,5๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

ศูนย์เครื่องมือแพทย ์
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ ทักษะการใช้และ
ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าปี 2565 
 

เมษายน –สิงหาคม 
2565 

บุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล 

81คน 11,400 บาท 

2 อบรมการดูแลอุปกรณเ์ครื่องมือทางการแพทย์ 
 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

ช่างเครื่องมือแพทย์ 3 คน 15,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒6,4๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

ตรวจสอบภายใน IS 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สิงหาคม ๒๕๖5 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบ

ภายใน หัวหน้าฝ่าย / กลุ่มงาน 
หัวหน้างานและบุคลากรที่สนใจ 

 

๒๔๐ คน ๓5,2๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓5,2๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

5 ส. 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 5ส. ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

บุคลากรรพ.นครพิงค์ 
 

200 คน 10,000 บาท 

2 โครงการทบทวนความรู้ส าหรับผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน    
5ส. 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ภายใน 
 

50 คน 10,000 บาท 
 
 

3 โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

หน่วยงานในรพ. 
 

150 คน 15,000 บาท 

4 โครงการศึกษาดูงาน 5ส. ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

คณะกรรมการ 5ส. 
 

50 คน 10,000 บาท 

5 โครงการพัฒนากิจกรรม 5ส. ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

คณะกรรมการ 5ส. 
 

50 คน 25,400 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

 
70,400 บาท 



๘๐ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

ENV 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ การอนุรักษ์พลังงาน ” ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

เ จ้ า ห น้ า ที่ / บุ ค ล า ก ร ข อ ง
โรงพยาบาลนครพิงค ์
 

 ๔๐๐  คน 56,10๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 56,1๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

การพยาบาล  
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 
โครงการปฐมนิเทศและอบรมพยาบาลปฏิบัติการใหม่
ภารกิจด้านการพยาบาล 

กรกฎาคม 2565 
พยาบาลที่ปฏิบัติงานใหม่ใน

ปีงบประมาณ 2565 
150 คน 15,000 บาท 

2 โครงการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ(สัมมนา) 
 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

พยาบาลวิชาชีพและประชาชน
ทั่วไป 

 

๑๐๐ คน 
 

21,๐๐๐ บาท 

3 โครงการถ่ายทอดความรู้การบริหารการพยาบาล(นบพ.
Smart nurse leader, ผบก.,ผบต)จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติ  
 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
โรงพยาบาลศูนย์ประชุมแบบ 

On site 

5๐ คน 
 

8,6๐๐ บาท 

4 โครงการพัฒนาผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย 
พยาบาลหัวหน้างาน 

30 คน 7,900 บาท 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ Talent nurse nkp ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

พยาบาลวิชาชีพ 50 คน 8,500 บาท 

 



๘๒ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

การพยาบาล (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

6 โครงการ ต้นกล้า HR Nurse ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

พยาบาลวิชาชีพ 50 คน 8,500 บาท 

7 โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านHR และติดตามผล
ด้านบุคลากร ภารกิจด้านการพยาบาล 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

คณะกรรมการ HR พยาบาล 50 คน 8,500 บาท 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายสนับสนุนภารกิจ
ด้านการพยาบาล 

กุมภาพันธ์-มิถุนายน 
2565 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุนภารกิจ
ด้านการพยาบาล 

50 คน 8,500 บาท 

9 การสรุปผลงานประจ าปีงานพัฒนาคุณภาพการบริการ 
ปี 2565 (QA,HA,IC) 

สิงหาคม 2565 พยาบาลวิชาชีพ 100 คน 9,000 บาท 

10 โครงการวันพยาบาลสากล 
 

12 พฤษภาคม 
2565 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

80 คน 
 

4,๐๐๐  บาท 

11 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 พยาบาลวิชาชีพ 
 

80 คน 
 

3,200 บาท 

12 โครงการเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร 
(พ่ีพบน้อง)  

มกราคม -มิถุนายน 
๒๕๖5 

พยาบาลวิชาชีพ 8๐ คน 
 

4,๐๐๐ บาท 



๘๓ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบทีมน า  

การพยาบาล (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑3 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการพยาบาล 
from expert to novice 

กันยายน ๒๕๖5 พยาบาลวิชาชีพ 5๐ คน 
 

2,5๐๐ บาท 
 

14 ประชุมวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2565 สิงหาคม 2565 หัวหน้ากลุ่มงาน,HW และ
บุคลากรพยาบาลจากหอผู้ป่วย/

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

200 คน 22,800 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
๑32,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
งบวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบวิจัย  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมงานวิจัยใน
มนุษย์ “ ส าหรับนักวิจัย 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรใน รพ. 
ทุกวิชาชีพ 

60 คน 37,000 บาท 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดงานประจ าสู่ 
R2R& Research 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

ทุกหน่วยงาน 100 คน 39,000 บาท 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมที่ดี ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

ทุกหน่วยงาน 60 คน 37,000 บาท 

4 โครงการอบรม การส่งเสริมวิจัยและนวตกรรมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลตามนโยบายแห่งชาติ
และ New Normal Service 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

วิชาชีพพยาบาล และผู้สนใจ 80 คน 43,000 บาท 

5 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ส านักวิชาการ ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

คณะกรรมการจริยธรรม
งานวิจัย 

2 คน 10,000 บาท 

 
 
 
 



๘๖ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบวิจัย (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

6 ประชุมและอบรมระบบวารสารออนไลน์ ตามมาตรฐาน 
TCI 

ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

คณะกรรมการวารสารฯ 3 คน 54,000 บาท 

7 ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานเครือข่ายวิจัย ตุลาคม 2564-
กันยายน 2565 

บุคลากรที่มีผลงานน าเสนอ 15 คน 80,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 
 
 

 
 

งบพัฒนา Excellent center 
 
 
 

 



๘๘ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
งบพัฒนา Excellent center 

 
ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  

 
1 ทารกแรกเกิด เฉพาะทางทารกและเด็กวิกฤต 

(๔ เดือน) 
สถาบันที่จัดอบรม                      
ม.ขอนแก่น 

ตุลาคม 2564 
-กันยายน 2565 

จ านวน 1 คน 
น.ส.ศศิยาพัชร์ ปรีชาอัครวาทิน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ RCU 

ค่าลงทะเบียน ๕๐,๐๐๐ บาท 
 

2 ทารกแรกเกิด เวชปฏิบัติทารกแรกเกิด 
(๔ เดือน) 
สถาบันที่จัดอบรม                      
1.รพ.ศิริราช  
2.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ 
3.วพบ.พุทธชินราช พิษณุโลก 

มีนาคม-มิถุนายน 
2565 

จ านวน 3 คน 
1.นางฐิติรัตน์  สมปาน 
วพป.nicu1 
2.นส.อารียาภรณ์ พูลเพ่ิมทรัพย์ 
พวป.nicu2 
3. นางนิตยา วังสิทธิสมศรี 
พวป.nicu3 

70,000 x 3 คน 
-ค่าลงทะเบียน 50,๐๐๐ บาท x3 
=150,000 บาท  
-ค่าท่ีพัก ๑6,๐๐๐บาท x3 
=48,000 บาท  
(4,๐๐๐บาท/เดือน) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ 4,๐๐๐บาท x3 
=12,000 บาท  

รวม  210,000 บาท 
3 ทารกแรกเกิด การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะวิกฤติ 

(๔ เดือน) 
สถาบันที่จัดอบรม                      
สถาบันบรมราชนนีขอนแก่น 
 

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

จ านวน 1 คน 
นางสาวกาญจนา สัญใจ  
พว.ปฏิบัติการ ห้องคลอด 

-ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าท่ีพัก ๑๒,๐๐๐บาท 
(๓,๐๐๐บาท/เดือน) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ ๕,๐๐๐บาท 

รวม ๖๒,๐๐๐บาท 
 



๘๙ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

4 ทารกแรกเกิด โครงการ สัมมนาการพยาบาลทารกแรกเกิด 
ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

พยาบาล NICU จ านวน 50 คน 12,700 บาท 

5 ทารกแรกเกิด โครงการวิเคราะห์สถานการณ์ RRT 
ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

ทีมสหสาขา จ านวน 20 คน 3,600 บาท 

6 ทารกแรกเกิด โครงการรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
พยาบาล NICU 
 

พฤศจิกายน 2564 พยาบาล NICU จ านวน 50 คน 11,700 บาท 

7 ทารกแรกเกิด อบรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด กรกฎาคม – สิงหาคม 
2565 

พยาบาล NICU 1,2,3 
หน่วยงานละ 1 คน จ านวน 3 

คน 

30,000 บาท 

8 ทารกแรกเกิด อบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

 

เจ้าหน้าที่ทุกคน 30,000 บาท 
 

9 มะเร็ง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
Program Of Nursing Specialty In 
Oncology Nursing  (4 เดือน) 
สถาบันที่จัดอบรม                     
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา/มะเร็งล าปาง/
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร/
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

จ านวน  ๒  คน       
1. นายนฤเบศ อิก าเหนิด   

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
  

2. น.ส.พรรณี ส่วนบุญ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

 

- ค่าลงทะเบียน ๕๐,๐๐๐ บาท x2 
=100,000 บาท  
- ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐บาท x ๒ คน= 
๒๘,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท x 
๒ คน = ๖,๐๐๐ บาท 

รวม ๑๒๔,๐๐๐ บาท 



๙๐ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

10 มะเร็ง หลักสูตร การเตรียมยาเคมีบ าบัด       
(4 เดือน)                   
สถาบันที่จัดอบรม     
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

จ านวน  ๑  คน      
๑.นายอนุกูล  ล่ามค า 

- ค่าลงทะเบียน 4๐,๐๐๐ บาท      
- ค่าท่ีพัก   4,0๐๐ บาท x 4 เดือน 
= 16,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 2,๐๐๐ บาท  

รวม 58,๐๐๐ บาท 
 

11 มะเร็ง อบรมการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมี
บ าบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 
สถาบันที่จัดอบรม 
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา/มะเร็งล าปาง/
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

จ านวน  ๔  คน       
1. นางจุฑารัตน์ ขันธปรีชา 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
2.น.ส.พัชรินทร์ ปินทะนัน
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
3. น.ส.พิมพ์ลภัส มัฏฐานธง 
 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
4.นางสาวปิยดา อินต๊ะจักร์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

- ค่าลงทะเบียน 2๐,๐๐๐ บาท x4 = 
80,000 บาท  
-ค่าท่ีพัก     3,5๐๐ บาท x 4 คน= 
14,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท x 4 
คน =    12,๐๐๐ บาท 

รวม ๑06,๐๐๐ บาท 

12 มะเร็ง หลักสูตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร ๑ เดือน) 
สถาบันที่จัดอบรม  
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง  จ.ล าปาง 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

จ านวน ๑ คน       
 1.นางสาวปทิตตา  อัศวพุทธิ 

(หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม) 

- ค่าลงทะเบียน ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก ๓,๐๐๐ บาท  (๓,๐๐๐
บาท/ เดือน )  
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๕๐๐ บาท 

รวม 23,5๐๐ บาท 
 



๙๑ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

13 มะเร็ง หลักสูตรการอบรมแนวทางการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน) 
สถาบันที่จัดอบรม  
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

จ านวน  ๒  คน       
1. น.ส.วรกานต์ ธโนปจัย 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

ศูนย์มะเร็ง 
2. น.ส.ปิยธิดา    ปัญจะบุรี 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

ศูนย์มะเร็ง 

-ค่าลงทะเบียน 2๐,๐๐๐ บาท x 2 = 
40,000 บาท  
-ค่าท่ีพัก  3,5๐๐ บาท x 2 คน 
= 7,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท x 2 
คน =  6,๐๐๐ บาท 

รวม 53,๐๐๐ บาท 
14 มะเร็ง อบรมโภชนบ าบัดผู้ป่วยมะเร็ง 

(หลักสูตร 10 วัน) 
สถาบันที่จัดอบรม            
1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
2. โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

จ านวน  1  คน       
1. น.ส. สิริลักษณ์ เถาวัลย์ 
พยาบาลวิชาชีพ ศูนย์มะเร็ง 

 

-ค่าลงทะเบียน 2๐,๐๐๐ บาท  
-ค่าท่ีพัก   3,5๐๐ บาท  
-ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท  

รวม 26,5๐๐ บาท 
 

15 มะเร็ง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 
การพัฒนาศักยภาพการจัดท าทะเบียนผู้ป่วย
มะเร็งและการจัดท ารายงานทะเบียนผู้ป่วย
มะเร็งของโรงพยาบาล 

กุมภาพันธ์ - กันยายน 
2565  (จัดอบรม 2 

ครั้ง) 

๔0 คน 
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานมะเร็ง 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 

              11,200 บาท 

16 มะเร็ง โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง  
และคัดกรอง มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่ 
ในวันแม่แห่งชาติ วันมะเร็งแห่งชาติ และวัน
มะเร็งโลก 

กุมภาพันธ์ - กันยายน 
2565 

๔0 คน 
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานมะเร็ง 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

8,8๐๐ บาท 



๙๒ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

17 มะเร็ง โครงการวิชาการ update in cancer 2022      กุมภาพันธ์ - กันยายน 
2565 

80 คน 
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานมะเร็ง 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 

9,2๐๐ บาท 

18 มะเร็ง โครงการการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการ
ฉายรังสี การฝังแร่ และการให้ยาเคมีบ าบัด 

กุมภาพันธ์ - กันยายน 
2565 

50 คน 
พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานมะเร็ง 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

9,๐๐๐ บาท 

19 มะเร็ง อบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ทุกคน 30,000 บาท 

20 
 

หัวใจ อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด (4 เดือน)                   
สถาบันที่จัดการอบรม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 

สิงหาคม- พฤศจิกายน 
2565 

จ านวน ๑ คน 
นางสาววชิรา เทพมงคล 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
หน่วยตรวจหัวใจแบบภายนอก 

(ห้องEcho) 
 

- ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๑,๐๐๐ บาท 

รวม ๖๐,๐๐๐ บาท 

21 
 

หัวใจ อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด (4 เดือน)                   
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. สถาบันโรคทรวงอก 
๒.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 
2565 

เมษายน – กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม –พฤศจิกายน 

จ านวน ๒ คน 
๑. นางสาววชิราภรณ์  ตาสิติ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
๒. นางสาวกาญจนาภรณ์ กันธิยะ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

-ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ x ๒ คน  
= ๙๐,๐๐๐ บาท 
-ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐ บาท x ๒ คน 
= ๒๘,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 



๙๓ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครล าปาง 

2565 
 

หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) -ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท x ๒ 
คน = ๖,๐๐๐ บาท 

รวม ๑๒๔,๐๐๐บาท 
22 

 
หัวใจ อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด (4 เดือน)                   
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. สถาบันโรคทรวงอก 
๒.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครล าปาง 

กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 
2565 

เมษายน – กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม –พฤศจิกายน 
2565 

จ านวน ๑ คน 
นายนันทปรีชา บุญทา 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยตรวจสวนหวัใจและหลอด
เลือด 

 

-ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท 

รวม ๖๒,๐๐๐ บาท 
 

23 
 

หัวใจ อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด (4 เดือน)                   
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. สถาบันโรคทรวงอก 
๒.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
นครล าปาง 

กุมภาพันธ์ –พฤษภาคม 
2565 

เมษายน – กรกฎาคม 
2565 

สิงหาคม –พฤศจิกายน 
2565 

 

จ านวน ๑ คน 
นางสาวทักษพร อูบค า 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจ
และหลอดเลือด (CVT) 

-ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐ บาท 
( ๓,๕๐๐ บาท / เดือน ) 
-ค่าเดินทางไป-กลับ ๓,๐๐๐ บาท 

รวม ๖๒,๐๐๐ บาท 
 

24 หัวใจ อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. สถาบันโรคทรวงอก 
๒.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

4 เมษายน 2565 – 
11 สิงหาคม 2565 

จ านวน 1 คน 
นางสาวศิรินภา เขียวกันทา 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

-ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
-ค่าเดิน 4,000 บาท 

รวม 24,๐๐๐ บาท 
 



๙๔ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

25 หัวใจ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ”การบูรณา
การการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจจากทุกภาคส่วน
แบบครบวงจร” 
 

พฤศจิกายน 2564 - 
พฤษภาคม2565 

จ านวน 80 คน 20,000 บาท 

26 หัวใจ การประชุมวิชาการโรคหัวใจเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินและรับรองเฉพาะโรค 
(DSC) 
 

ธันวาคม 2564 - 
มิถุนายน 2565 

จ านวน 80 คน 40,000 บาท 

27 หัวใจ อบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 

เจ้าหน้าที่ทุกท่าน 30,000 บาท 

28 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

 การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต 
(4 เดือน)     
สถาบันที่จัดการอบรม          
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
พุทธชินราช พิษณุโลก 
พะเยา จังหวัดพะเยา 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 

จ านวน 2 คน 
1.นางสาวพชรกมณฑน์  
ดกขุนทด  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม 
2.นางสาวดารารัตน์ กองเงิน  
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมอุบัติเหตุ 
 

- ค่าลงทะเบียน 90,000 บาท 
(๔๕,๐๐๐ บาท x 2 คน) 
- ค่าท่ีพัก 24,๐๐๐ บาท 
  ( ๓,๐๐๐ บาท / เดือน ) 
ค่าเดินทางไป-กลับ 10,๐๐๐ บาท 

รวม 124,0๐๐ บาท 

29 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน( 
Emergency Nurse Practitioner=ENT) 
(4 เดือน)   

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

นางสาววิรากานต์ สมณะ 
ห้องฉุกเฉิน 
 

- ค่าลงทะเบียน 60,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 12,๐๐๐ บาท 
  ( ๓,๐๐๐ บาท / เดือน ) 



๙๕ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

 สถาบันที่จัดการอบรม                
คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช,พุทธชินราช 
พิษณุโลก 
 

- ค่าเดินทางไป-กลับ ๕,๐๐๐ บาท 
รวม 77,000 บาท 

30 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

พยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
(Emergency Nurse Practitioner=ENT) 
(4 เดือน)   
 สถาบันที่จัดการอบรม                        
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

จ านวน 1 คน 
นายรณชัย ทันสาร 
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

- ค่าลงทะเบียน 50,000 บาท 

31 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

การพยาบาลเฉพาะทางวิกฤต   
 (4 เดือน)                   
สถาบันที่จัดการอบรม   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                             

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

จ านวน 1 คน 
นางสาวกชามาศ วีเกษ 

-ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท 
-ค่าท่ีพัก 12,000 บาท 
-ค่าเดินทางไป-กลับ 6,000 บาท 

รวม 63,000 บาท 
32 อุบัติเหตุและ

ฉุกเฉิน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแล
ผู้บาดเจ็บขั้นสูง Advance Trauma care 
(ATLS) ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

มิถุนายน 2565 1.แพทย์เพิ่มพูนทักษะใน
โรงพยาบาลนครพิงค์จ านวน 40 
คน 
2.พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บภายในโรงพยาบาลนคร
พิงค์ จ านวน 20 คน 

40,800 บาท 

33 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

โครงการอบรมวิชาการ ศัลยกรรม-อุบัติเหตุ 
ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล
นครพิงค์ 

ตุลาคม 2564- 
กันยายน 2565 

1.แพทย์เพ่ิมพูนทักษะใน
โรงพยาบาลนครพิงค์จ านวน 40 
คน 

14,600 บาท 



๙๖ 
 

ล าดับ สาขา หลักสูตร ช่วงเวลาด าเนินการ ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ  
 

2.พยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วย
บาดเจ็บภายในโรงพยาบาลนคร
พิงค์ จ านวน 40 คน 

34 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

Update วิชาการสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่ง
ประเทศไทย   
สถาบันที่จัดการอบรม                
สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร  
 

ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

 

จ านวน 2 คน 
พยาบาลหอผู้ป่วยสามัญ  
1 คน 
พยาบาลหอผู้ป่วยหนัก       
1 คน 

-ค่าลงทะเบียน ๔,000 บาท 
-ค่าท่ีพัก  4,800  บาท 
-ค่าเดินทางไป-กลับ 10,๐๐๐ บาท 

รวม 18,8๐๐ บาท 

35 อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

อบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตุลาคม 2564 – 
กันยายน 2565 

เจ้าหน้าที่ทุกคน 30,000 บาท 

36 คณะกรรมการ 
HRD 

อบรม/ประชุมวิชาการ Excellent center 
ตามนโยบาย 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 290,600 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
2,000,000 บาท 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงาน .............................................................โรงพยาบาลนครพิงค์   โทร....................................... 
ที ่ ชม. ๐๐๓๒.๒๐๒/.………………….…………………….         วันที่........................................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติเข้าประชุม/อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน และเดินทางออกนอกจังหวัด 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  
 

 ข้าพเจ้า..................................................................................ต าแหนง่................................................................... 
ปฏิบัติงานแผนก...........................................................กลุ่มงาน..........................................................โรงพยาบาลนครพิงค ์
ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา เรื่อง........................................................................................................................ 
............................................................ตามหนังสือเลขท่ี...............................................ลงวันท่ี.............................................. 
ระหว่างวันท่ี........................................................................... ณ. .......................................................................................... 
ออกเดินทางวันท่ี.....................................................................กลับวนัท่ี.................................................................................. 
เหตุผลในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนา......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................. 
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สมัมนา ครั้งนี้  ข้าพเจ้าขออนุมัต ิ
 ไม่เบิกค่าใช้จ่ายแต่ไม่ถือเป็นวนัลา 
 เบิกจากแหล่งอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
 เบิกจากโรงพยาบาล    งบกลาง        งบกลุ่มงาน/ PCT........................................................ 
  งบทีมน า..................................  งบพัฒนาคุณภาพ     งบอ่ืนๆ(ระบุ)..........................                  
                       ได้แก่   ค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่าที่พัก       ค่าลงทะเบียน.................................บาท   ค่าเดินทาง 
หมายเหตุ : เดินทางโดยพาหนะ................................................................................ (ถ้าเป็นรถส่วนตัวให้ระบุเลขทะเบยีน)   

                                                                           รวมค่าใช้จ่ายประมาณ ..........................................บาท 
 ระหว่างการประชุม/อบรม/สมัมนา ขอมอบให.้............................................................................................ปฏิบัติงานแทน 

 
ผู้ขออนุมัต ิ                           

         (............................................)  
 

   

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน.................................................................................................................................... 
                                         หัวหน้ากลุ่มงาน   

                                                                                                       (...............................................) 
การตรวจสอบของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การประชุม/อบรม ข้างต้น   บรรจุในแผนฯ ของ.................................................  นอกแผน………………………………... 
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร.....................................บาท ใช้ไปแล้ว.................................บาท เหลือ..................................บาท  
        
    
 

  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านการตรวจสอบแลว้ 
หวัหนา้งาน/หวัหนา้หอผูป่้วย................................ว/ด/ป............................ 
หวัหนา้สาขา........................................................ว/ด/ป........................... 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผ่านหัวหน้าภารกิจ 
        ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
     เห็นควรอนุมัติ     
   .........................................................                
                                    …………………………………. 
                                       (นางวารุณี  มณีรัตน์) 

            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
    เห็นควรอนุมัติ     
   .........................................................                
                                    …………………………………. 

              (นายอมรชัย กริชนิกรกุล) 
           หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนนุบริการสุขภาพ
         
                     

   อนุมัติ        ไม่อนุมัติ    
                                       .       
   

   ............................................. 
      (นายวรเชษฐ  เต๋ชะรัก)     
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 



 
                             บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  กลุ่มงาน/ฝ่าย .........................................................................................โรงพยาบาลนครพิงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ที ่ ชม  ๐๐๓๒.๒๐๒/๓/พิเศษ                              วันที่  .......................................................................                                                                                                                  
เรื่อง  สรุปรายงานผลการเข้าร่วมประชุม/ อบรม/ สัมมนา 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน) 
 
          ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว) ................................................................ต าแหน่ง ................................ เข้า
ร่วมประชุม/อบรม/ สัมมนา เรื่อง............................................................................................................ ....ระหว่าง
วันที่ ..........................................................ณ ....................................................... เสร็จเรยีบร้อยแล้ว 
 
สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
................................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ............................... 
 
ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ/ ข้อที่จะน ามาปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(   )  จะเขียนเผยแพร่ใน one page knowledge เพ่ือเผยแพร่ใน web site โรงพยาบาลนครพิงค์ 
(   )  จะบรรยายถ่ายทอด แก่......................................................................... ในวันที.่......................................(   )  
งบประมาณท่ีใช้ในการประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงานครั้งนี้                                                                
        (   )  เงินบ ารุงโรงพยาบาล ค่าเบี้ยเลี้ยง.......................บาท  ค่าพาหนะเดินทาง............................บาท 
               ค่าท่ีพัก.............................................บาท  ค่าลงทะเบียน......................................................บาท                  
               อ่ืน ๆ................................................บาท  รวมทั้งสิ้น........................................................... บาท          
        (   )  งบประมาณแหล่งอ่ืนๆ จาก................................................................จ านวน........................บาท 
 
                                                                                   ลงชื่อ 
                                                                                             (............................................) 
ลงชื่อ...................................................หวัหน้าตึก/ งาน 
ลงชื่อ...................................................หวัหน้ากลุ่มงาน 
 
FR-ACA-๐๐๘  Rev.๗  ๓๐/๐๖/๕๔ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

ความรู้จากการประชุม/อบรม เรื่อง……………………………………………………………………………………………… 
เมื่อวันที่ ………………………….. แบ่งปันความรู้โดย……………………………………..หน่วยงาน…………………….. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ONE PAGE  KNOWLEDGE SHARING 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

FR-ACA-๐๐๙ Rev.๗  ๓๐/๐๖/๕๔ 
 



                             บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กลุ่มงาน/ฝ่าย …………………………………………………………………..โรงพยาบาลนครพิงค์ 
ที่ ชม ๐๐๓๒.๒๐๒/๓/ พิเศษ                 วันที่ ..................................................................................         
เรื่อง   การขออนุมัติจัดท าโครงการ /ขอข้อมูลอบรม/ของานอ่ืนๆ 
 

เรียน   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

   ด้วยฝ่าย/กลุ่มงาน......................................................................................................... .......... 
ได้จัดท าโครงการ/ขอข้อมูล............................................................................................................................. ... 
เวลาและสถานที่ด าเนินโครงการ..................................................................................... ...................... 
โดยขอใช้งบประมาณ    กลาง    งบกลุ่มงาน/PCT    งบทีมน า    งบพัฒนาศักยภาพ 
  งบพัฒนาคุณภาพ     งบวิจัย     งบศูนย์แพทย์ฯ    อ่ืนๆ(ระบ)ุ..................................... 
เป็นเงิน............................................บาท  และขอให้งานพัฒนาบุคลากรด าเนินการดังนี้    

   ตรวจสอบโครงการ/งบประมาณ 
   เสนอโครงการตามขั้นตอน 
   ท าหนังสือขอดูงาน..................................................................... 
   ท าหนังสือติดต่อวิทยากร............................................................ 
 ............................................................................... ..................... 
 ............................................................................... ..................... 
 .................................................................................................... 

 

ทั้งนี้ กลุ่มงาน/ฝ่าย ................................................................... ........จะสรุปสาระส าคัญ 
การศึกษาดูงาน/โครงการที่จัดท าดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน  ๒ สัปดาห์ 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
 
      (..........................................................) 
               ต าแหน่ง.......................................................... 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปแบบการเขียนโครงการ 
............................................... 

๑. ชื่อโครงการ............................................................................................................. ....................... 
๒. หลักการและเหตุผล................................................................................................ ....................... 

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๓. วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. เป้าหมาย............................................................................................................ ............................ 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ................................................................................................... .................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖. วิธีด าเนินการ.......................................................................................................... ....................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๗. สถานที่ด าเนินการ................................................................................................... ...................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๘. งบประมาณ................................................................................................... ................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๙. วิธีการประเมินผล.................................................................................................... ...................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     ๑๐. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ.................................................................................................... ...................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑๑. ผลประโยชน์ที่ได้รับ................................................................................................. ..................... 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ..................................................................................................................... 
      ............................................................................................................................. ......................... 

    
 
  ผู้เสนอโครงการ            ..................................................... 

                                (...............................) 
                               ................................................................... 
          

    ผู้เห็นชอบโครงการ        .....................................................  
                       (...............................) 
                   ................................................................... 
 
    ผู้อนุมัติโครงการ   โครงการ...................................................................... 

 

 

    .....................................................    
                (...............................) 

                                                                    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 



    แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

ส่วนโครงการ ฝ่าย/กลุ่มงาน                                                                                                                          .                                                                                                                                                                       
ที ่ ชม. ๐๐๓๒. ............./............................  วนัที่                                                                                         . 
เร่ือง  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์(ผา่นหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้งาน) 
 

          ขา้พเจา้ (นาย,นาง,นางสาว)                                                           ต  าแหน่ง                                        .   
ไดรั้บอนุมติัให้จดัท าโครงการ เร่ือง                                                                                                              .  
ระหวา่งวนัท่ี                                          ณ                                                                        เสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 

สรุปสาระส าคญั 
- จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ                                                                                                                           .                                                                                               
- งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร                               บาท     งบประมาณท่ีใชจ้ริง                                       บาท                                                                                                                                          
- ผลการด าเนินงานโครงการ/การบรรลุผลตามตวัช้ีวดั                                                                                . 
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      .    
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      .   
- สรุป   บรรลุผลตามตวัช้ีวดัโครงการคิดเป็น                        %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- อ่ืนๆ                                                                                                                                                            .                                                                                               
                                                                                                                                                                      .         
 

การด าเนินงานหลงัจากเสร็จโครงการน้ี 
                                                                                                                                                                      .                                                                                               
                                                                                                                                                                      .         
                                                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                                                      . 
 

                                                                                          ลงช่ือ 
                                                                                                                   (                                                 ) 
ลงช่ือ                                      หวัหนา้ตึก/ งาน 
ลงช่ือ                                      หวัหนา้กลุ่ม 
 

 
 



ใบแสดงความจ านงการอบรมเฉพาะทาง ปีงบประมาณ 256๕ 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

ข้าพเจ้าชื่อ..............................................................สกุล....................................................................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................หน่วยงาน................................................................... 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน.............................................................................................................. 
เคยผ่านอบรมหลักสูตรอื่น................................................................... ................................................................. 
หลักสูตรที่ต้องการอบรม.................................................................................................... .................................. 
ระยะเวลา............................................................................................................................ ................................. 
สถานที่อบรม........................................................................................................................ ................................ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา (สามารถหาข้อมูลได้ที่กลุ่มภารกิจ) 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงานแยกตามประเภท
............................................................................................................................. ..........................................................
........................................................................................................................................ ............................. 
ในหน่วยงานท่านมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้...............................คน 
ปัจจุบันผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติงานใน PCTของข้าพเจ้า……………………………คน (ระบุสถานที่ปฏิบัติงาน)……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

หากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้อบรมหลักสูตรดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถอบรมได้ส าเร็จ ข้าพเจ้าจะขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลอนุมัติให้เข้าอบรมทั้งหมด และหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมจะกลับมาปฏิบัติใน
หน่วยงานเดิมไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
 

         ลงชื่อผู้อบรม.............................................................. 
    (                                               ) 
วัน/เดือน/ปี.................................................. 
 

 
หัวหน้าภารกิจ.............................................................. 

      (                                              ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
สรุปการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร...................................................... 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม............................................................................ 
หน่วยงาน............................................................................................ 

 
 

๑. สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากการอบรม (อธิบายโดยสังเขป)  
๒. ท่านจะน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และวางแผนการท างานให้ได้ประโยชน์ต่อองค์กร

อย่างไรบ้าง (เขียนอธิบายโดยละเอียดให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริง) 
 
 
              ……………………………………………….. 
       (....................................................) 
 
 
ให้จัดท าสรุปผลการอบรมเป็นไฟล์ ส่งที่กลุ่มงาน HRD หลังเสร็จสิ้นการอบรมเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 




