
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖6 





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 
Service Excellent ที่มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการดานก าลังคนใหเพียงพอ และการพัฒนาบุคลากรและผลิต
บุคลากรทางการแพทยที่มีคุณภาพ และให้บุคลากรมีสุขภาพดี มีศักยภาพและท างานอยางมีความสุข 

 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงด าเนินการรวบรวมแผนพัฒนาบุคลากรจากทุกหน่วยงาน รวมทั้ง
แผนงาน/โครงการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ หรือหน่วยงานส่วนกลางของโรงพยาบาล 
เช่น พรส. ทีมน าต่างๆ คณะกรรมการวิจัย เป็นต้น ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ พร้อมทั้งได้มีรายละเอียด 
ขั้นตอน การเสนอ แผนงาน/โครงการ เพ่ือขออนุมัติและสรุปโครงการ ตลอดจนแนวทางการบันทึกข้อมู ล
ความก้าวหน้าการพัฒนาเจ้าหน้าที่รายบุคคล ตามรายละเอียดในคู่มือฉบับนี้เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผน 
ที่ได้บรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 
 
 
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 

 

สำรบัญ 
     หน้ำ  
 
- ค าน า      ก 
- สารบัญ   ข 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ      ๑ 
- รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖6    ๒ 
- หลักเกณฑ์ การจัดการประชุม/อบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖6  ๖ 
- รายละเอียดแผนงานฯ โครงการพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๖6 โรงพยาบาลนครพิงค์   ๑๐ 
 

- งบกลาง   ๑๑ 
 

- งบ PCT / กลุ่มงาน    ๑9 
 - PCT อายุรกรรม    20  
 - PCT ศัลยกรรม  22 
 - PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์  24  
 - PCT สูติ-นรีเวชกรรม  ๒5 
 - PCT กุมารเวชกรรม    ๒6 
 - PCT จักษุวิทยา  ๒7 
 - PCT โสต ศอ นาสิก  ๒8 
 - PCT เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  29 
 - PCT จิตเวช  30 
 - PCT วิสัญญีวิทยา  31  
 - งานห้องผ่าตัด  32 
 - กลุ่มงานนิติเวช   34 
 - กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  35 

- กลุ่มงานรังสีวิทยา  ๓6 
- กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  37 

 - กลุ่มงานทันตกรรม  40 
 - กลุ่มงานเภสัชกรรม  41 
 - กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค  42 
 - กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  43 
 - กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก  44 
 - กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  45 
 - กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน  49 
 - กลุ่มงานสุขศึกษา  50 
 - กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  51 
 - กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  52 
 - กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน  53 
 - กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  54 
 - กลุ่มงานบริหารทั่วไป  55  



ค 

 

                                               สำรบัญ                                        หน้ำ 
 - กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  56 
        - กลุ่มงานโภชนศาสตร์             57   
 - กลุ่มงานการเงิน    58 
 - กลุ่มงานบัญชี       59 
 - กลุม่งานพัสดุ    60 
 - กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์    61 
 - กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์    62 
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ    63 
 - กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ    64 
 - ศูนย์ เอชไอวี    65 
        - กลุ่มงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจ่ายกลาง        66 
 

- งบพัฒนาศักยภาพ  67 
 

- งบพัฒนาคุณภาพ  69 
 

- งบทีมน า  72 
 - องค์กรแพทย์  73 
 - การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล  74 
        - คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE)         75 
        - คณะกรรมการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา (ADR)         76 
        - ทีมน าอายุรกรรม (Medication team)           77 
 - คณะกรรมการจริยธรรมและจิตอาสา  78 
 - ศูนย์เครื่องมือแพทย์  79 
 - ควบคุมภายใน  80 
 - 5 ส  81 
 - ENV  82 
 - ทีมน าการพยาบาล    83 
 

- งบวิจัย  86 
 
- งบพัฒนา Excellent center และ Excellent service  89 
  

- ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับนานาชาติ 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

M1 ให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขทุกระดับมาตรฐานนานาชาติ 
(การแพทย์/นานาชาติ)  
M2 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ มาตรฐานระดับ
นานาชาติ (การแพทย์/นานาชาติ)  
M3 บริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และยั่งยืน 
(ศูนย์ความเป็นเลิศ)  
M4 สร้างและพัฒนาองค์การแห่งการเอ้ืออาทร อ่อนน้อม พร้อมใจให้บริการ  

  (ศูนย์ความเป็นเลิศ)  
 

ค่านิยมหลัก 
 

 เอ้ืออาทร  อ่อนน้อม พร้อมใจให้บริการ 
 
เข็มมุ่ง 
 1.Reaccredit 
 2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (รายรับ รายจ่าย) 
  a.ระบบข้อมูล HIS, E-CLAIM, ความสมบูรณ์ของการเรียกเก็บ 
  b.การบริหารอัตราก าลัง 
  c.บริหารคลัง Logistic 
  d.LOS, การบริหารเตียง 
  e.ขยายงาน (MIS ODS ส่องกล้อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



๒ 
 

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 

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 ๒๕๖6 

 

ล ำดับ รำยกำร เงินบ ำรุง (บำท) 

๑ งบกลาง ๕,711,9๐๐ 

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 11,950,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๔ 
 

งบพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 

ล ำดับ หน่วยงำน งบที่ได้รับจัดสรรปี ๒๕๖6 
๑ งบกลำง ๕,711,9๐๐ 
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 ๒๕๖6 
 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 
 ควบคุมภายใน  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 ๑๑,95๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

หลักเกณฑ์ การจัดการประชุม / อบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
 

เพ่ือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในทรัพยากรที่มีอย่าง
จ ากัด ดังนั้นให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดประชุม/อบรม ตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 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
ประสานงานเวชนิทัศน์ในการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 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 าลังเพิ่ม) 
๔. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติงานและพัฒนา

หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
๕. ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม

ภายในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด 
 

คุณสมบัติและหลักสูตรผู้เข้ารับการอบรม 
 ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมในหลักสูตรระยะสั้น  จะต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติใน
แผนพัฒนาบุคลากรแล้วเทา่นั้น 
 

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/ป ี
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 ๒๕๖6 

โรงพยาบาลนครพิงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 

 
 
 
 
 
 

 

 
งบกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

๑๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบกลาง 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุข 
ระดับต้น 

 เมษายน ๒๕๖6 ผู้บริหาร 4 คน 2๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุขระดับกลาง  มิถุนายน ๒๕๖6 ผู้บริหาร 4 คน 2๐๐,๐๐๐ บาท 

๓ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุขระดับสูง  เมษายน – มิถุนายน
๒๕๖6 

ผู้บริหาร ๑ คน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

๔ การอบรมทางการบริหารสาธารณสุขรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายการแพทย์ 

 พฤศจิกายน 2565 
– มิถุนายน ๒๕๖6 

นพ.รัฐศาสตร์ มหาเทพ ๑ คน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 

5 อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

มีนาคม – กรกฎาคม 
25๖6 

ผู้บริหาร 1 คน 100,000 บาท 

6 อบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อ านวยการฝ่ายพยาบาล มีนาคม – กรกฎาคม 
25๖6 

ผู้บริหาร 1 คน 100,000 บาท 

7 อบรมหลักสูตรพัฒนาผู้น าทางการพยาบาล มีนาคม – กรกฎาคม 
25๖6 

ผู้บริหาร 1 คน 100,000 บาท 

8 อบรมหลักสูตรข้าราชการที่ดี ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ข้าราชการที่บรรจุใหม่ 150 คน 100,๐๐๐ บาท 

9 โครงการแก้ปัญหาและพัฒนางานประจ าของกลุ่มงาน 
ในโรงพยาบาล 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์  300,000 บาท 

 



 

๑๓ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

10 ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานคุณภาพประจ าปี มีนาคม 2566 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๑๕๐,000 บาท 

11 ประชุมวิชาการประจ าปี เขตบริการสุขภาพ กันยายน 2566 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๑2 ประชุมวิชาการประจ าปี รพศ./รพท. สิงหาคม 2566 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๑3 ประชุมวิชาการประจ าปี กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2566 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
(ด าเนินกิจกรรมโดย
คณะกรรมการHRD) 

 

30 คน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

14 อบรม Provider ACLS /PALS ส าหรับบุคลากรทาง
การแพทย์ ปี 2566 

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2566 

แพทย์ 108 คน 
พยาบาล 24 คน 

 
 
 

132 คน 132,100 บาท 



 

๑๔ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

15 อบรมการใช้เครื่องมือในการประเมินอาการผู้ป่วย
(NEWS 2) ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี 2566 
 

ตุลาคม-ธันวาคม 
2565  

โดยคณะกรรมการ(Rapid  
Response System:RRS) 

 

150 คน 36,000 บาท 

16 โครงการพัฒนาผู้น านครพิงค์ (NKP Leadership)       
รุ่นที่ 3 

มกราคม – สิงหาคม 
2566 

หัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงาน 60 คน 550,000 บาท 

17 อบรม/ประชุมวิชาการตามนโยบายของ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

ผู้บริหารและบุคลากร 
ในโรงพยาบาล 

 1,796,800 บาท 
 

18 โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้แก่แพทย์เพ่ิมพูนทักษะ 
รพ.นครพิงค์  

พฤษภาคม 2566 แพทย์เพ่ิมพูนทักษะและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔0 คน 20,000 บาท 
 

19 โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ใหม่ 160 คน 
(4 รุ่นๆละ 40 คน) 

30๐,๐๐๐ บาท 

20 อบรมวิสัญญีพยาบาล หลักสูตร 1 ปี 
สถาบันที่จัดการอบรม 
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

-นางสาววราภรณ์ อมรเกื้อวุฒิ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
-นางสาวธิดารัตน์ เสาร์เขียว 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
-นางสาวจุฑาทิพย์ เรือนมูล 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 

3 คน งบประมาณจากเงิน
โครงการฯ 

21 อบรมการพยาบาลผู้สูงอายุ          
สถาบันที่จัดการอบรม                  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เมษายน – มิถุนายน 
2566 

(4 เดือน) 

นางกุลธิดา ยาดี              
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

การพยาบาลชุมชน 
 

1 คน ค่าลงทะเบียน 
 40,๐๐๐ บาท 



 

๑๕ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

22 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
สถาบันที่จัดอบรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 พฤศจิกายน 
2565-12 มีนาคม 

2566 
(4 เดือน) 

 

นางแคทรียา  สิงห์โสภณ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

การพยาบาลชุมชน 

1 คน ค่าลงทะเบียน  
45,๐๐๐ บาท 

23 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) 
สถาบันที่จัดอบรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7 พฤศจิกายน 
2565-9 มีนาคม 

2566 
(4 เดือน) 

 

นางสุทธิรา  กุนสง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

เวชกรรมสังคม 

1 คน ค่าลงทะเบียน  
45,๐๐๐ บาท 

24 การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันที่จัดอบรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กุมภาพันธ์ 2566 – 
พฤษภาคม 2566             

(4 เดือน) 

นายศุภรงค์  เจอโชคชัย 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

อาชีวอนามัย 
 

1 คน ค่าลงทะเบียน  
45,๐๐๐ บาท 

25 อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม 
(Ambulatory Pharmacentical care) สาขาผู้ป่วย
นอก  
สถาบันที่จัดการอบรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นายโสภณ  แพงไต 
เภสัชกร 

1 คน - ค่าลงทะเบียน  
10,๐๐๐ บาท        
- ค่าท่ีพัก ๑๖,๐๐๐ บาท                
- ค่าเดินทาง 4,000บาท          
รวม 3๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 



 

๑๖ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

26 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่
ได้รับการผ่าตัด orthopedics                        
สถาบันที่จัดการอบรม 
 รพ. ราชวิถี/มหิดล 

กุมภาพันธ์ถึง
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

(4 เดือน) 

นางสาวเพ็ญสินี พรหมสถิต 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ห้องผ่าตัด 
 

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

27 อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์  
สถาบันที่จัดการอบรม 
รพ.ศิริราช/ เลิดสิน 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวศศิณา  ศรีกองค า 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หอผู้ป่วยพิเศษ9/1 
 
 

1 คน - ค่าลงทะเบียน 39,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 
4,000 บาท 
รวม 63,000 บาท 
 

28 อบรมเฉพาะทางการพยาบาลสาขาการเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ 
สถาบันที่จัดการอบรม 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวแวววิมล ตายัน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยงานสูติ-นรีเวชกรรม

12/3 (คลินิกนมแม่) 

1 คน - ค่าลงทะเบียน 40,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าท่ีพัก 12,000บาท 
(3,000บาท/เดือน) 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 
5,000บาท 
รวม 57,000 บาท 
 



 

๑๗ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

29 หลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือนสาขาการผดุงครรภ์  
สถาบันที่จัดการอบรม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา  
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวพิชญา  จินาวงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 
 
 

1 คน - ค่าลงทะเบียน 36,๐๐๐ 
บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 
4,000 บาท 
รวม 60,000 บาท 

30 
 

อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
สถาบันที่จัดการอบรม 
๑. สถาบันโรคทรวงอก 
๒. โรงพยาบาลราชวิถี 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
4.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 
 
 

นายศิริพงษ์  ทาค าแปง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยตรวจสวนหวัใจและ 

หลอดเลือด 
 
 
 

1 คน - คนค่าลงทะเบียน  
๕0,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 
๕,๐๐๐ บาท 
รวม 75,000 บาท 

 

31 อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา
บ าบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม 
สถาบันที่จัดการอบรม 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(6 เดือน) 
 

นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมดา 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หน่วยไตเทียม 
 

1 คน ค่าลงทะเบียน 
 60,000 บาท 



 

๑๘ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

32 การพยาบาลโรคระบบทางเดินอาหาร 
สถาบันที่จัดการอบรม 
1. โรงพยาบาลราชวิถี  
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(2 เดือน) 
 

นางพรสุดา เพ็ชรแสนงาม 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หน่วยตรวจพิเศษส่องกล้อง 

1 คน - ค่าลงทะเบียน  
30,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 10,๐๐๐ บาท/
คน 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 
5,0๐๐ บาท 
รวม 45,๐0๐ บาท 

33 การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
สถาบันที่จัดการอบรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

1 กุมภาพันธ์ .- 31
พฤษภาคม 2566 

นายรณชัย ทันสาร 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

 - ค่าลงทะเบียน  
65,๐๐๐ บาท 
 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
5,711,900 บาท 

 
 
 
 
 
 

 



 

๑๙ 

 
 
 

งบ PCT / กลุ่มงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๒๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT อายุรกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการ ส าหรับอายุรแพทย์ 
 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

อายุรแพทย์ 5 คน 65,000 บาท 

2 โครงการอบรมระยะสั้นเวชบ าบัดวิกฤต ธันวาคม 2565 1. พยาบาลวิชาชีพ MICU 1, 2 , 
3 ,Stroke unit,  CCU 

5 คน 
 

 

49,000 บาท 

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม  
(2 ครั้ง) 

พฤษภาคม ๒๕๖6 พยาบาล ICU อายุรกรรม 25 คน x 2 รุ่น 
รวม 50 คน 

7,000 บาท  

4 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังท่ีได้รับการรักษาบ าบัดทดแทนไต 

มีนาคม ๒๕๖6 พยาบาลวิชาชีพ 50 คน  
(1 รุ่น อบรม 2 
วัน) 

 
 14,000 บาท  

5 ประชุมวิชาการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการส่อง
กล้องระบบทางเดินอาหารสมาคมส่องกล้องแห่งประเทศ
ไทย (TAGE) 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2566 

พยาบาลวิชาชีพหน่วยตรวจพิเศษ
ส่องกล้อง 

2 คน 13,4๐๐ บาท 

6 ประชุมวิชาการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะด้านการช่วยท า
หัตถการตรวจสวนหัวใจที่ยุ่งยากซับซ้อน 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

พยาบาลวิชาชีพหน่วยตรวจสวน
หัวใจ 

2 คน 13,2๐๐ บาท 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ “ปลุกก าลังใจ พร้อม
ให้บริการ” 

ไตรมาสที่ 2 
 
 

เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจพิเศษหัวใจ 20 คน 13,400 บาท 



 

๒๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT อายุรกรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

8 โครงการอุ่นอกอุ่นใจกับทีมอายุรกรรม น าบริการ อบรม 
1 รุ่น 2       

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

บุคลากร OPD med 40 คน 19,600 บาท 

9 เสริมพลังบุคลากรใน กลุ่มงาน  
อายุรกรรม  
 

กุมภาพันธ์-มีนาคม 
๒๕๖6 

บุคลากรทุกระดับใน 
กลุ่มงานอายุรกรรม 2 รุ่นละ 80 

คน รวม 160 คน 

-บุคลากรใน
กลุ่มงานอายุรก
รรม 160 คน 

26,000 บาท  
 

10 สรุปโครงการผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพทางการ
พยาบาล (2 ครั้ง)  
 

พฤศจิกายน ๒๕๖5-
เมษายน ๒๕๖6 

พยาบาลอายุรกรรม 30 คน x 2 รุ่น 
รวม 60 คน 

8,400 บาท  

11 อบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตระยะสั้น  ธันวาคม 2565- 
สิงหาคม 2566 

5 วัน 

พยาบาลกลุ่มงาน 
อายุรกรรม 

2 คน  
 

 

14,000 บาท 

12 การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อหลักสูตร 2 อาทิตย์  ตุลาคม ๒๕๖5 –  
สิงหาคม ๒๕๖6 

พยาบาลกลุ่มงาน 
อายุรกรรม 

2 คน  
14,000 บาท 

13 อบรม การการพัฒนาระบบบริการในกลุ่มงานผู้ป่วย 
อายุรกรรม แบ่ง 2 รุ่น  
RN   150 คน 
Non RN 60 คน 

พฤษภาคม –  
มิถุนายน ๒๕๖6 

พยาบาลวิชาชีพ 
ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

และพนักงานประจ าตึก 

110 คน 33,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 290,000 บาท 



 

๒๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT ศัลยกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 อบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๕ คน ๑๗,๕00 บาท 

๒ อบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบหัวใจหลอด
เลือดและทรวงอก 

มีนาคม 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๑๐๐ คน ๑๗,100 บาท 

๓ อบรมวิชาการการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

เมษายน 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๘๐ คน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 

๔ อบรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ มิถุนายน 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๒ คน ๗,๐0๐ บาท 

๕ ประชุมพัฒนาคุณภาพงานการพยาบาลศัลยกรรม ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๒๕ คน ๕,๐0๐ บาท 

๖ อบรมวิชาการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรม มกราคม 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๘๐ คน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๗ อบรมการดูแลแผล มิถุนายน 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ ๒ คน ๔,000 บาท 

๘ อบรมพัฒนาบุคลากร OPD ศัลยกรรม ธันวาคม 
๒๕๖๕ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๙ คน ๖,๕๐๐ บาท 

 
 
 



 

๒๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT ศัลยกรรม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๙ อบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๒ คน ๑๒,๕๐๐ บาท 

๑๐ อบรม/ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤต กรกฎาคม  
256๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๒ คน 9,900 บาท 

๑๑ ประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๖ 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

๒ คน ๘,๕๐๐ บาท 

๑๒ อบรมราชวิทยาลัยแพทย์ มีนาคม 
๒๕๖๖ 

บุคลากรแพทย์แผนกศัลยกรรม 4 คน ๔๐,๐00 บาท 

      

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดกิส์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาธนาคารการปลูกถ่ายกระดูก(Bone bank 
allograft) 

ไตรมาส1 แพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
และพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด 

4 คน 25,000 บาท 

2 โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและการส่งต่อผู้ป่วย
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลเครือข่าย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ไตรมาส3 แพทย์และพยาบาลกลุ่มงาน
ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

8 คน 5,000 บาท 

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์พ่ีเลี้ยงศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

แพทย์พ่ีเลี้ยงกลุ่มงานศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ 

8 คน 40,000 บาท 

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิ
ดิกส ์

ไตรมาส 2 แพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 17 คน 40,000 บาท 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลPCTศัลยกรรม
ออร์โธปิดิกส์ 

ไตรมาส4 พยาบาล PCT 
 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 

 40,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  150,000 บาท 

 
 
 
 
 
 



 

๒๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT สูติ-นรีเวชกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 การประชุมวิชาการอนามัยแม่และเด็กเขต สุขภาพที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 พยาบาลวิชาชีพและแพทย์ 10 คน 15,700 บาท 
 

2 การประชุมวิชาการ การ Update ทางสูติศาสตร์เสี่ยงสูง/
หรือเวชศาสตร์ทารกปริก าเนิด/เวชศาสตร์มารดาและ
ทารก 

สิงหาคม 2566 พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 15,500 บาท 
 

3 การอบรมการดูแลการคลอดในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ
ทางสูติกรรม 
 

พฤษภาคม 2566 แพทย์และพยาบาลวิชาชีพ 100% 9,600 บาท 
 

4 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ 
 

พฤศจิกายน 2565 แพทย์ 2 คน 15,500 บาท 

5 อบรมฟ้ืนฟู CPR Newborn กรกฎาคม 2566 แพทย์/พ.ว /ผชค. 100% 
(60คน) 

9,600 บาท 
 

6 อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพบริการไร้รอยต่อ มิถุนายน 2566 แพทย์/พ.ว /ผชค. 
12/3 12/4 12/5LR ANC 

Gyn ER OR 

100% 30,400 บาท 
 

7 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

เจ้าหน้าที่ ใน PCT สูติ-นรีเวช
กรรม 

 3,700 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

100,000 บาท 



 

๒๖ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT กุมารเวชกรรม  

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑. ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ตุลาคม - ธันวาคม 
๒๕๖5 

 

กุมารแพทย์ ๒๒ คน ๗๙,๐๐๐ บาท 

๒ โครงการอบรม การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบหายใจ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

สิงหาคม  -  
กันยายน ๒๕๖6 

พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วย 
กุมารเวชกรรม  OPD กุมารเวช
กรรม NICU ๑ NICU๒ NICU๓  
PICU พิเศษ ๑๒/๕ และ ๙/๓  

๘  คน ๓๐,๔๐๐  บาท 

๓ โครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
ทิศทางของ ปี ๒๕๖๖ 

สิงหาคม - กันยายน 
๒๕๖6 

เจ้าหน้าที่ท่ีดูแลและผู้เกี่ยวข้อง ๑๕๐ คน ๑๓,๐๐๐ บาท 
 

๔ ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ  ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

เจ้าหน้าที่ใน PCT กุมารเวช
กรรม 

 ๑๗,๖๐๐ บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

๑40,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 



 

๒๗ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT จักษุวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการจักษุแพทย์และพยาบาลจักษุ ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

- จักษุแพทย์ 
- พยาบาลวิชาชีพ 

แพทย์ 9 คน 
พยาบาล 4 คน 

 
 

45,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT โสต ศอ นาสิก 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก ประจ าปี ตุลาคม – พฤศจิกายน
๒๕๖5   

เมษายน – พฤษภาคม 
2566 

แพทย์ 6 คน 
 

33,750 บาท 

2 ประชุมวิชาการสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและแก้ไขการพูด
แห่งประเทศไทยประจ าปี 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๖5  

นักโสตสัมผัสวิทยา/นักแก้ไข
การได้ยิน/ พยาบาลวิชาชีพ 

2 คน 
 

11,250 บาท 

3 ประชุมวิชาการ UPDATE ENT 
ประจ าปี 

พฤศจิกายน - 
ธันวาคม ๒๕๖5 

แพทย์ 
พยาบาล 

ผู้ช่วยเหลือไข้ 
( PCT ENT) 

 

30 คน 
 

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 

45,000  บาท 

 
 

 
 

 
 



 

๒๙ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ/ กิจกรรม ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบประมาณ  

 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านคลินิคแผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

(รวม 4 ครั้ง) 
บุคลากรทางการแพทย์แผนก
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 

80 คน 70,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

70,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๓๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT จิตเวช 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และการเพ่ิมพูนทักษะวิชาชีพ
ด้านวิชาชีพ 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช   

 ๑.๑) การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖6 
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย  

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 3 คน 8,0๐๐ บาท 

 ๑.๒) การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖6 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น  

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 1 คน ๒,6๐๐ บาท 

 ๑.๓) การประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๖6 
สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย  

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 2 คน 10,0๐๐ บาท 

 ๑.๕) การอบรมวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  
 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 5 คน 10,0๐๐ บาท 

 ๑.๖) การอบรมวิชาการด้านจิตวิทยา เช่น  
การบ าบัดเชิงจิตวิทยาคลินิก การอัพเดทการทดสอบ 
แบบทดสอบใหม่ๆ ฯลฯ  

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

บุคลากรกลุ่มงานจิตเวช 4 คน 9,4๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 40,000 บาท 

 
 
 
 



 

๓๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
PCT วิสัญญีวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 การอบรมฟ้ืนฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาส าหรับพยาบาล (ราช
วิทยาลัยวิสัญญี) 

ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

วิสัญญีพยาบาล 2 คน 23,000 บาท 

2 ประชุมฟ้ืนฟูวิสัญญีส่วนภูมิภาค ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

วิสัญญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล 

2 คน 
 

16,800 บาท 

3 ประชุมวิชาการชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

วิสัญญีแพทย์ 
วิสัญญีพยาบาล 

2 คน 18,200 บาท 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาสงบ
ประสาทเพ่ือท าหัตถการนอกห้องผ่าตัด 

ประมาณเดือน
มกราคมปี ๒๕๖๖(๑ 

วัน) 

พยาบาลห้องส่องกล้องและ
ผู้สนใจ 

๒๐ คน 2๐๐๐ บาท 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในทาง
วิสัญญี (Critical care in anesthesia) 

ประมาณเดือน
พฤษภาคมปี ๒๕๖๖ 

(๑ วัน) 

วิสัญญีพยาบาล ๓๐ คน ไม่ใช้งบประมาณ 

6 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตในทาง
วิสัญญี (Critical care in anesthesia) 

ประมาณเดือน
พฤศจิกายนปี ๒๕๖๕ 

(๑ วัน) 

วิสัญญีพยาบาล ๓๐ คน ไม่ใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 

 
 



 

๓๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
1 ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมบริหารการพยาบาล 

(ส.บ.พ.) 
กรกฎาคม 2566 

(2 วัน) 
พยาบาลวิชาชีพ 2 5,000 บาท 

2 ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมพยาบาลห้องผ่าตัด
แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 

กรกฎาคม 2566 
 (2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 12 คน 28,000 บาท 
 

3 ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Basic AO for OR Nurse สิงหาคม2566 
(2วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

4 ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยกรรมหัวใจ
และหลอดเลือด 

ธันวาคม2565 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

5 ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยกรรมหลอด
เลือด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

สิงหาคม 2566 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

6 ประชุมวิชาการประจ าปีของราชวิทยาลัยศัลยกรรมระบบ
ประสาท 

มีนาคม 2566 
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

7 ประชุมวิชาการประจ าปี แผนกศัลยกรรมระบบทางเดิน
ปัสสาวะ 

สิงหาคม2566 
(3 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

 
 
 
 

 



 

๓๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
หน่วยงาน ห้องผ่าตัด (ตอ่) 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
8 ประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมทางเดินอาหารแห่ง

ประเทศไทย 
กรกฎาคม 2566 

(2 วัน) 
พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

9 ประชุมวิชาการประจ าปีของ รพ.มหาราช นครเชียงใหม่ 
โสต ศอ นาศิก 

พฤศจิกายน 2565 
(1 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

10 ประชุมวิชาการสมาคมศูนย์จ่ายกลางงานปราศจากเชื้อ
แห่งประเทศไทย 

สิงหาคม 2566 
(3 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

11 พัฒนา COP Perioperation ธันวาคม 2565 
 (รวม 2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด 
วิสัญญีพยาบาล 

พยาบาลหอผุ้ป่วย 

60 คน 7,800 บาท 

12 พัฒนาการบริการของผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ และพนักงานห้องผ่าตัด 

พฤษภาคม 2566  
 (รวม 2 วัน) 

- ผู้ช่วยพยาบาล 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
- พนักงานห้องผ่าตัด 

63 คน       15,470 บาท 

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

มีนาคม 2566 
(3 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 2 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

14 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องทางเดินท่อน้ าดี ERCP กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2566 (2เดือน) 

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 40,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

90,000 บาท 

 



 

๓๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
หน่วยงาน นิติเวช 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 25๖5 -

กันยายน 25๖6 
 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานนิติเวช 5 คน 12,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
หน่วยงาน กลุม่งานผู้ป่วยนอก 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่ม 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

 
1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 25๖5 -

กันยายน 25๖6 
 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน  
ผู้ป่วยนอก 

 12,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ปว่ยวิกฤติฉุกเฉิน 
(PCR) 

กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๖ 

แพทย์, พยาบาล,นักฟิสิกส์ฯ
,นักรังสีฯ 

จพง.รังสีฯ, พนง.การแพทย์ฯ
,เปล 

๗๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการติดเชื้อ (IC) กรกฎาคม-สิงหาคม 
๒๕๖๖ 

แพทย์, พยาบาล,นักฟิสิกส์ฯ
,นักรังสีฯ 

จพง.รังสีฯ, พนง.การแพทย์ฯ
,เปล 

๗๐ คน ๒,๐๐๐ บาท 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) กันยายน ๒๕๖๖ แพทย์, พยาบาล,นักฟิสิกส์ฯ
,นักรังสีฯ 

จพง.รังสีฯ, พนง.การแพทย์ฯ 

๖๐ คน ๓๐,๐๐๐ บาท 

๔ โครงการอบรมทางวิชาการทางรังสี 
สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย 
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย 
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ตุลาคม ๒๕๖๕ – 
กันยายน ๒๕๖๖ 

แพทย์,นักฟิสิกส์ฯ,นักรังสีฯ 
 

๓-๖ คน ๒๖,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 
 

 



 

๓๗ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 อบรมความรู้ทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 2 คน 2,000 บาท 

2 
พัฒนาสัมพันธภาพและศักยภาพในการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่งานกายภาพ รพ.นครพิงค์ 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

- นักกายภาพบ าบัด 
- พนักงานกายภาพบ าบัด 
- ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

21 คน ไม่ขอใช้งบฯ 

3 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดในผู้ป่วย
ออร์โธปิดิกส์ 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกายภาพบ าบัดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับผู้ป่วยกลุ่มอาการปวด 

3 คน 3,567 บาท 

4 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดในผู้ป่วย
ทางระบบประสาท,ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,กลุ่มโรค
เรื้อรัง(DM,HT,COPD.) 
หรือกายภาพบ าบัดชุมชน 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกายภาพบ าบัดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับผู้ป่วยระบบประสาท 
หรือผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง หรือ
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดใน
ชุมชน 

5 คน 4,740 บาท 

5 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดในผู้ป่วย
ทางระบบประสาท,ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ,กลุ่มโรค
เรื้อรัง(DM,HT,COPD.) 
หรือกายภาพบ าบัดชุมชน 
 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกายภาพบ าบัดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับผู้ป่วยระบบประสาท 
หรือผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง หรือ
ปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดใน
ชุมชน 

4 คน 5,925 บาท 

 
 



 

๓๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

6 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับกายภาพบ าบัดในผู้ป่วย
ทางระบบหายใจและทรวงอก หรือกายภาพบ าบัดใน
ผู้ป่วยภาวะกระดูกหักข้อเคลื่อน 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกายภาพบ าบัดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับผู้ป่วยทางระบบ

หายใจและทรวงอก ผู้ป่วยทาง
ระบบประสาท หรือกลุ่มผู้ป่วย

กระดูกหักข้อเคลื่อน 

4 คน 
4,740 บาท 

 

7 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ช่วยหรือพนักงานกายภาพบ าบัด 
 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

ผู้ช่วยหรือพนักงาน
กายภาพบ าบัด 

5 คน 
2,764 บาท 

 

8 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
สูงอายุ/ผู้ป่วยสมองเสื่อม 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 1,035  บาท 

9 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
ผู้ป่วยผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 
 

1,035  บาท 

10 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดในผู้ป่วย
เด็ก,ผู้ป่วยระบบประสาท,กลุ่มโรคเรื้อรัง 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน 1,034  บาท 

 
 
 
 
 



 

๓๙ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

12 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเก่ียวกับกิจกรรมบ าบัดใน
ผู้ป่วย/ผู้พิการในชุมชน 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกิจกรรมบ าบัด 1คน 1,034 บาท 

14 อบรมเชิงปฏิบัติการสาขาช่างกายอุปกรณ์ 
ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

ช่างกายอุปกรณ์ และผู้ช่วย
ช่างกายอุปกรณ์ 

3คน 3,102 บาท 

15 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อุปกรณ์เครื่องช่วยส าหรับคน
พิการ และรถนั่งคนพิการ 

ตุลาคม ๒๕๖5 -  
กันยายน ๒๕๖6 

นักกิจกรรมบ าบัดประจ าศูนย์
สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคน

พิการ 
1คน 1,036 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 32,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

๔๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานทันตกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการทันตแพทย์ประจ าปี 2565 
 

กุมภาพันธ์ 2566 
 

ทันตแพทย์ 50 คน 16,500 บาท 

2 ประชุมวิชาการทันตแพทย์     
 2.1ประชุมวิชาการประจ าปีของทันตแพทยสมาคม ธันวาคม ๒๕๖5

มิถุนายน ๒๕๖6 
ทันตแพทย์ 3 คน 

3 คน 
15,๐๐๐ บาท 

 2.2ประชุมวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตุลาคม ๒๕๖5 , 
กุมภาพันธ์ , มีนาคม, 

เมษายน ๒๕๖6 

ทันตแพทย์ 6คน ๑5,๐๐๐ บาท 

 2.3ประชุมวิชาการของชมรมทันตแพทย์เฉพาะสาขา ธันวาคม ๒๕๖5,
พฤษภาคม ๒๕๖6 

ทันตแพทย์ 3 คน 7,5๐๐ บาท 

3 ประชุมวิชาการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/ผู้ช่วยทันต
แพทย/์ช่างทันตกรรม 

มิถุนายน ๒๕๖6 ผู้ช่วยทันตแพทย์/ 
ช่างทันตกรรม 

3 คน 6,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 

 
 
 
 



 

๔๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเภสัชกรรม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ส่งเภสัชกรเข้าร่วมประชุมอบรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

เภสัชกร 59คน 
คนละ 1 ครั้ง /ปี 
 

110,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
110,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ การประชุมวิชาการด้านพยาธิวิทยากายวิภาค 
และเซลล์วิทยา 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

๑. พยาธิแพทย์ 
๒. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๓. นักเซลล์วิทยา 

๖ คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมเรื่องการสื่อสารและทบทวนเอกสารคุณภาพตาม
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189:2012และISO 
15190:2003 

ธันวาคม 2565 บุคลากรในกลุ่มงาน 4 รุ่นๆละ 25 
คนรวม 100 คน 

 

10,000 บาท 

2 อบรมการเขียนผลงาน การพัฒนาการบริการทาง 
ห้องปฏิบัติการ ที่มีคุณภาพ 

สิงหาคม 2566 ผู้แทนด้านคุณภาพ 12 คน 9,000 บาท 

3 ประชุมวิชาการประจ าปีคณะเทคนิคการแพทย์ มช. พฤษภาคม 2566 บุคลากรในกลุ่มงาน 2 คน 6,000 บาท 
 

4 ประชุมวิชาการประจ าปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ปี 
2566 

มิถุนายน 2566 บุคลากรในกลุ่มงาน 1 คน 10,000 บาท 
 

5 ประชุมเครือข่ายทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เขต1 กรกฎาคม 2566 บุคลากรในกลุ่มงาน 2 คน ไม่ใช้งบประมาณ 
 

6 งานประชุม/อบรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการ 

ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

บุคลากรในกลุ่มงาน 2 คน 5,000 บาท 
 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
40,000 บาท 

 
 
 

 



 

๔๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินกิ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ การประชุมวิชาการด้านพยาธิวิทยาคลินิก ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

๑. พยาธิแพทย์ 
๒. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

๖ คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 อบรมฟ้ืนฟูความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟู 

1 คน 1,250 บาท 

2 อบรมฟ้ืนฟูเกี่ยวกับงานอนามัยแม่และเด็ก 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟู 

1 คน 1,250 บาท 

3 การพัฒนางานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟู 

1 คน 1,250 บาท 

4 การพัฒนาวิชาชีพสาธารณสุข 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟู 

2 คน 2,500 บาท 

5 อบรมพัฒนาศักยภาพ SRRT และ CDCU 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสาวอรสา หมั่นการ 1 คน 1,250 บาท 

6 อบรมฟนฟูวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นายภาณุพงศ วงศศรี 1 คน 1,250 บาท 

7 
พัฒนาวิชาชีพเฉพาะดานไดแกการอบรมดานวิชาชีพ 
พยาบาล และวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางพิมพินันท ค ามาวัน 
นางพัชรี ธีรสวัสดิ์ 

นางอวยพร จินาวงศ 
นางจิตตพร นิลจันทร 
นส.กชพรรณ ขันค า 

นส.วราวรรณ อินทิพย์ 

6 คน 7,500 บาท 

 



 

๔๖ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

8 อบรมฟ้ืนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติ 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

 นางละวิวรรณ สีตะวัน 
นางมลิวัลย กาญจนวงศชัย 
น.ส.วลัยรัศศ รวีนวลใหญ  

นางอรวิมล ตั้งเจริญ 

4 คน 5,000 บาท 

9 อบรมกฎหมาย จริยธรรม วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสาวสุวิชญาน ใจหนิม 1 คน 1,250 บาท 

10 
การวิจัยและนวัตกรรมการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังหรือ การ
ดูแลและจัดการโรคความดันโลหิตสูงและ โรคเบาหวาน
แบบองครวม 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางธมนวรรณ วงษหาวศึก 1 คน 1,250 บาท 

11 
การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยหรือการอบรม ฟ้ืนฟู
พยาบาลเวชปฏิบัติ 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางกันยา ค าภีระ 1 คน 1,250 บาท 

12 อบรมฟนฟูพยาบาลเวชปฏิบัติ 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสาวธีรนุช หอมนาน 1 คน 1,250 บาท 

13 การพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน 
ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางธีรนันท ขอบใจกลาง 1 คน 1,250 บาท 

14 
การอานคลื่นไฟฟาหัวใจเบื้องตนหรือการพยาบาล  
ผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสาวจุฑารัตน มนตนิรภัย 1 คน 1,250 บาท 

 
 



 

๔๗ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

15 
การวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสราง เสริม
สุขภาพหรือ Update Advance การดูแลผูปวย ที่ไดรับ
สารน้ าทางหลอดเลือดด า 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางนวลสกุล แกวลาย 1 คน 1,250 บาท 

16 
ประชุมวิชาการประจ าป 2565 World Hospice & 
Palliative care day 2022 theme : Healing Heart 
& communities 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสุกัญญา ไพจิตรวิเชียร 1 คน 1,250 บาท 

17 
ประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญป 2565 เรื่อง 
เสริมพลังสรางความรูสูวิถีการเลี้ยงลูกดวยนมแมใน สังคม
ทุกระดับ 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสาวศิรินภา อองตระกูล 1 คน 1,250 บาท 

 
18 

บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมินภาวะ 
โภชนาการและการประเมินคุณภาพชีวิตผูปวยโรคไต 
เรื้อรังท่ีรับการบ าบัดทดแทนไต 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

นางสุทธิรา กุนสง 1 คน 1,250 บาท 

19 
โครงการอบรมฟนฟูองคความรูวิชาชีพการ สาธารณสุข
ชุมชน 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

 นางสาวสุธีรา ณ เชียงใหม 
 นางสาวอุทุมพร ใจอักษร 
 นางสาวนฤมล ติ๊บเต็ม 

 นางสาวพิมพิกา จันทรต๊ิบ 

4 คน 5,000 บาท 

 
 
 



 

๔๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖5 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

20 การบริหารทางการพยาบาล 
ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

นางเกศสุดาภรณ เกียรติ
อนันต 

1 คน 1,250 บาท 

21 ประชุมวิชาการเวชกรรมสังคม 
ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

เจาหนาที่กลุมงานเวชกรรม
สังคม 

4 คน 20,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ อบรมฟ้ืนฟูเวชปฏิบัติทั่วไป ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 4 คน 6,000 บาท 

2 การพัฒนาองค์กรให้ประสบผลส าเร็จ ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 12 คน 6,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานสุขศกึษา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตุลาคม 2565- 
กันยายน 2566 

 

นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน 5,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัย 
แห่งประเทศไทย 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

 

พยาบาลอาชีวอนามัย 4 คน 12,00๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,00๐ บาท 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๕๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 เพ่ิมพูนทักษะแพทย์จีน เรื่องกระดูกและข้อ ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

 

แพทย์แผนจีน 1 คน  
 

12,000 บาท 
2 เพ่ิมพูนทักษะการแพทย์ทางเลือกของการพยาบาล ตุลาคม 25๖5 -

กันยายน 25๖6 
 

พยาบาล 2 คน 

3 เพ่ิมพูนทักษะการแพทย์แผนไทย ตุลาคม 25๖4 -
กันยายน 25๖5 

 

แพทย์แผนไทย 4 คน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

๕๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพ ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

 

บุคลากรในกลุ่มงาน 7 คน 18,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 อบรม/ประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

 

บุคลากรในกลุ่มงาน 3 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนา ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

(๓ วัน) 

บุคลากรในกลุ่มงาน 
บริหารทั่วไป 

๑๒ คน ๓๗,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓7,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๖ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ อบรม/ประชุมวิชาการ ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากร พฤษภาคม 2566 เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน 10 คน 
 

12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๗ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมวิชาการสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2565 
 

เมษายน – พฤษภาคม
25๖6 

นักโภชนาการ   1 คน 10,000 บาท 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการโภชนบ าบัดส าหรับผู้
ปฏิบัติ 
 

พฤษภาคม 2566 พนักงานประกอบอาหาร 2 คน 13,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 23,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานการเงิน 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม,อบรมเจ้าหน้าที่การเงิน  ตุลาคม 2565 - 
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่งานการเงิน 50 คน 10,000 บาท 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่งานการเงิน 80 คน 20,000 บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๙ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕66 
กลุ่มงานบัญช ี

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 อบรม/ประชุมวิชาการด้านการเงินบัญชี 
 

ตุลาคม 2565 - 
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานบัญชี 10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานพัสด ุ

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 การอบรมเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่พัสดุ  40 คน 20,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ 
 

ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าทีใ่นกลุ่มงาน   10 คน 20,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน   10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๖๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน   10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 2565-
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน  10 คน 14,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
ศูนย์ HIV 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุม/อบรมวิชาการต่างๆ ตุลาคม 2565 -
กันยายน 2566 

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน   10 คน 12,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๖ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
กลุ่มงานควบคมุป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและจ่ายกลาง 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เข้าร่วมสัมมนา 
การป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อในโรงพยาบาล
ระดับชาติ จังหวัดชลบุรี 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยาบาล 

๒ 4,0๐๐  บาท 

2 การอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง การท าลายเชื้อและท าให้
ปราศจากเชื้อ ระดับผู้บริหารงานจ่ายกลาง ปี ๒๕๖๖ 

กันยายน ๒๕๖๖ พยาบาลงานจ่ายกลาง ๑ 24,๐๐๐  บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒8,000 บาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๗ 

 
 
 
 

 
 

งบพัฒนาศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

๖๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบพัฒนาศักยภาพ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา 

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการเพิ่มสมรรถนะการท างานส าหรับผู้ปฏิบัติ ไตรมาสที่ 2 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 5๐ คน 100,000 บาท 

๒ โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในงานประจ า 
ของบุคลากร 

ไตรมาสที่ 2 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 5๐ คน 150,๐๐๐ บาท 

๓ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน Digital ไตรมาสที่ 3 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 5๐ คน 150,๐๐๐ บาท 

4 โครงการ Talent management ไตรมาสที่ 3 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 5๐ คน 300,๐๐๐ บาท 

5 โครงการ Competency  management ไตรมาสที่ 3 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 5๐ คน 100,๐๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบพัฒนาคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๗๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบพัฒนาคุณภาพ 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ ในการรับรองDSC  
3 ครั้ง พ.ย.65 / ก.ค.66 

พฤศจิกายน 2565 
 

ประธาน เลขา PCT ที่ท าDSC 
17 ระบบ DSC 
 

100 คน 
 

56,800 บาท 

2 โครงการพิธีกรต้นกล้า  พฤศจิกายน 2565 ชมรมพิธีกรรพ.นครพิงค์
ตัวแทนเจ้าหน้าที่หน่วยงาน 
กลุ่มงาน ศูนย์แพทย์ PCT ที่
เตรียม / ท าหน้าที่พิธีกร 

120 คน 
 

33,600 บาท 

3 โครงการเพิ่มความรู้มาตรฐานฉบับที่ 5 และระบบการ
บริหารความเสี่ยง 

พฤศจิกายน 2565 
 

แพทย์ พยาบาล  120 คน 
 

15,600  บาท 
 

4 โครงการเพิ่มความรู้ด้านไกล่เกลี่ย คณะกรรมการไกล่
เกลี่ยรพ.นครพิงค์ 

ตุลาคม 2565 
 

คณะกรรมการไกล่เกลี่ย 100 คน 
 
 

25,200 บาท 

5 โครงการเพิ่มศักยภาพ KM / CoPs. จ านวน 13 CoPs. ตามรอบการประชุม
ของเดือน KM / CoPs. 

 

คณะกรรมการ KM/CoPs. 100 คน 
 

50,000 บาท 

6 โครงการบูรณาการการเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ใน
ระบบความเสี่ยง NRLS 

พฤศจิกายน 2565 
 

ประธาน เลขา PCT Risk 
Manager หน่วยงาน กลุ่ม
งาน 
 

120 คน 
 

15,600  บาท 



 

๗๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบพัฒนาคุณภาพ(ต่อ) 

 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

7 โครงการการน าเสนองาน และการท า Power point 
Present อย่างมืออาชีพ 

มีนาคม 2566 
 

หัวหน้าหน่วยงาน กลุ่มงาน 
ประธาน เลขา PCT และ
เจ้าหน้าที่ท่ีสนใจ รพ.นครพิงค์ 

120 คน 
 

43,600 บาท 

8 โครงการการเตรียมเป็นผู้เยี่ยมส ารวจ 
สหสาขาวิชาชีพ 

ตามหลักสูตรสรพ. ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล 
สหวิชาชีพ 

5 คน 
 

50,000 บาท 
 

9 โครงการHA Forum เมืองทองธานี มีนาคม 2566 
 

ประธาน เลขา PCT ทีมน า
และเจ้าหน้าที่รพ.นครพิงค์ 

20 คน 
 

270,000 บาท 

10 โครงการมหกรรมคุณภาพ 43 ปี กันยายน 2566 
 

เจ้าหน้าที่รพ.นครพิงค์ 500 คน 139,600 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
700,000 บาท 

 
 
 
 
 
 



 

๗๒ 

 
 
 

งบทีมน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๗๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

องค์กรแพทย ์
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

 
๑ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรแพทย์ 
สิงหาคม -กันยายน 

2566 
แพทย์ 40 คน      88,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘8,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

การป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑  โครงการดูงานเพื่อพัฒนาคณะกรรมการ ICC 
“การป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า ที่มีการจัดการควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาลรับผู้ป่วยต่างชาติ” โรงพยาบาล
แม่สอด 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการICC  ๘ คน ๒๔,๗๖๐ บาท 
         

๒ ประชุม IC Forum มกราคม ๒๕๖๖ ICWN ๒ คน ๖,๐๐๐ บาท 

๓ โครงการพัฒนา คณะกรรมการICC เข้าร่วมงานสัมมนา
การป้องกันและควบคุมโรคติด เชื้อในโรงพยาบาล
ระดับชาติ จังหวัดชลบุรี 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการICC 
 

          ๓ คน     ๒๒,๐๔๐  บาท 
 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 52,8๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 



 

๗๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินการใช้ยา (DUE) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ อบรมความรู้วิชาการด้านโรคคิดเชื้อและยาปฏิชีวนะ 
 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

 

เภสัชกรและบุคลากรทางการ
แพทย์ 

อบรม 3 รุ่น ๆละ 
40 คน 

     13,๒๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑3,2๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๖ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

คณะกรรมการติดตามอาการไม่พึงประสงคจ์ากยา (ADR) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมวิชาการเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา มกราคม -กันยายน 
25๖6 

 

คณะกรรมการ ADR 2 - 3 คน  
     ๑3,2๐๐ บาท 

๒ โครงการอบรมเรื่อง ADR และระบบการแพ้ยาซ้ าแก่
พยาบาลใหม่ 

มกราคม -กันยายน 
25๖6 

 

พยาบาลใหม่ ๕๐ คน 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑3,2๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๗ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

Medication team 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย 
อายุรกรรม 

ตุลาคม 25๖5 -
กันยายน 25๖6 

 

แพทย์ พยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
งานอายุรกรรม 

 
101 คน 

 
๑4,3๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑4,3๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

คณะกรรมการจริยธรรมและจิตอาสา 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ อบรมปฏิบัติธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ มกราคม – กันยายน 
๒๕๖6 

 

เจ้าหน้าที่ใหม่และ 
เจ้าหน้าทีผู่้สนใจ 

อบรม 2  รุ่น  
รุ่นละ 50 คน 

40,0๐๐ บาท 

2 ธรรมะบรรยาย มกราคม – กันยายน 
๒๕๖6 

 

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 50 คน 3,500 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 43,5๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๗๙ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

ศูนย์เครื่องมือแพทย ์
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ ทักษะการใช้และดูแล
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าปี 2565 

เมษายน –สิงหาคม 
2566 

บุคลากรทางการแพทย์ 
 
 

81 คน 11,340 บาท 

2 อบรมการดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เมษายน –สิงหาคม 
2566 

ช่างเครื่องมือแพทย์ 3 คน 15,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒6,4๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

ควบคมุภายใน 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

สิงหาคม ๒๕๖6 บุคลากรโรงพยาบาลนครพิงค์ 
ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบ
ภายใน หัวหน้าฝ่าย / กลุ่ม

งาน หัวหน้างานและบุคลากร
ที่สนใจ 

 

๒๔๐ คน ๓5,2๐๐ บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓5,2๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๘๑ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

5 ส. 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 5ส. ไตรมาสที่ 2,3 
 

บุคลากรรพ.นครพิงค์ 
 

200 คน 10,000 บาท 

2 โครงการทบทวนความรู้ส าหรับผู้ตรวจเยี่ยมประเมิน  5ส. ไตรมาสที่ 3 
 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ภายใน 
 

50 คน 10,000 บาท 
 
 

3 โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 
 

หน่วยงานในรพ. 
 

150 คน 15,000 บาท 

4 โครงการศึกษาดูงาน 5ส. ไตรมาสที่ 3 
 

คณะกรรมการ 5ส. 
 

50 คน 10,000 บาท 

5 โครงการพัฒนากิจกรรม 5ส. ไตรมาสที่ 3 
 

คณะกรรมการ 5ส. 
 

50 คน 25,400 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

 
70,400 บาท 

 
 
 
 



 

๘๒ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

ENV 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ การอนุรักษ์พลังงาน ” ไตรมาสที่ 3 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๘๓ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

การพยาบาล  
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1  โครงการปฐมนิเทศและอบรมพยาบาลปฏิบัติการใหม่ 
ภารกจิด้านการพยาบาล 

กรกฎาคม 2566 พยาบาลที่ปฏิบัติงานใหม่ใน
ปีงบประมาณ2565 

150 คน 15,000 บาท 
 

2 โครงการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 
(สัมมนา) 

มีนาคม 2566 พยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ 100 คน 21,000  บาท 
 
 

3 โครงการถ่ายทอดความรู้การบริหารการพยาบาล  
(นบพ. Smart nurse Leader , ผบก.,ผบต )  
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

สิงหาคม  2566 หัวหน้ากลุ่มงาน 
/หัวหน้างาน /ผู้ช่วยหัวหน้า
งาน 

50 คน 
 

8,500 บาท 
 
 

4 โครงการพัฒนาหัวหน้าหอผู้ป่วย 
 

พฤษภาคม 2566        
(3 วัน) 

หัวหน้าหอผู้ป่วย 
พยาบาลหัวหน้างาน 
 

50 คน 
 

7,900 บาท 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล 
 

พฤษภาคม 2566        
(2 วัน) 

ผู้ช่วยพยาบาล   60 คน 
 

8,500 บาท 
 

 
 



 

๘๔ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

การพยาบาล (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

6 โครงการ นิเทศผู้ตรวจการพยาบาล 
 
 

มกราคม 2566        
(2 วัน) 

พยาบาลวิชาชีพ 
 

50 คน  8,500 บาท 
 

7 โครงการ น าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และติดตามผล  
ภารกิจด้านการพยาบาล 

ธันวาคม 2565 
(2 วัน) 

คณะกรรมการ NSOพยาบาล 50  คน 
 

 8,500 บาท 
 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท างานคุณภาพ
(HA) 

กุมภาพันธ์- มิถุนายน 
2566 

คณะกรรมการภารกิจด้านการ
พยาบาล 

 

50 คน  8,500 บาท 

9 การสรุปผลงานประจ าปีของงานพัฒนาคุณภาพการ
บริการ ปี ๒๕๖๔ (QA, HA, IC) 
โครงการ โดยตรง ของ NSO ให้รวม COP day 

สิงหาคม 2566 พยาบาลวิชาชีพ 100 คน 9,000 บาท 

10 โครงการวันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม 
2566 

พยาบาลวิชาชีพและประชาชน
ทั่วไป 

80 คน 4,000 บาท 

11 โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565 
 

พยาบาลวิชาชีพและประชาชน
ทั่วไป 

80 คน 5,000 บาท 
 
 
 

 



 

๘๕ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบทีมน า  

การพยาบาล (ต่อ) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

12 โครงการเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กร  
 

มกราคม - 
มิถุนายน 66 

พยาบาลวิชาชีพ 80 คน 4,000 บาท 
 

13 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการพยาบาล 
from expert to novice 

กันยายน 2566 พยาบาลวิชาชีพ 50 คน 
 

2,500 บาท 
 

14 การประชุมวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

สิงหาคม 2566 - หัวหน้ากลุ่มงาน,HW.
และบุคลากรพยาบาล

จากหอผู้ป่วย/หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

200 คน 
 

21,000 บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
๑32,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



 

๘๖ 

 
 
 
 
 

 
 

 
งบวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

๘๗ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6  
งบวิจัย  

 

ล าดับ ชือ่โครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

1 โครงการ Knowledge Sharing งานวิจัย วารสาร และ
จริยธรรมงานวิจัยกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์ 

6- 7 ตุลาคม 2565 
 

2 วัน 

คณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยและวารสาร
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

15 40,000 บาท 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
(GCP) ส าหรับนักวิจัยและคณะกรรมการจริยธรรม
งานวิจัยในมนุษย์ 

ไตรมาสที่ 2 
 

2 วัน 

บุคลากรใน รพ. ทุกวิชาชีพ 80 คน 50,000 บาท 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต่อยอดงานประจ าสู่ R2R 
& Research 

ไตรมาสที่ 3 
 

1 วัน 

ทุกหน่วยงาน 80 คน 25,000 บาท 

4 โครงการอบรม การส่งเสริมวิจัยและนวตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพบริการพยาบาลตามนโยบายแห่งชาติและ New 
Normal Service 

ไตรมาสที่ 3 
 

1 วัน 

วิชาชีพพยาบาล และผู้สนใจ 50 คน 40,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 



 

๘๘ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบวิจัย (ต่อ) 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

5 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ส านักวิชาการ ไตรมาสที่ 2 
 

2 วัน 

คณะกรรมการจริยธรรม
งานวิจัย 

2 คน 20,000 บาท 

6 ประชุมและอบรมระบบวารสารออนไลน์ ตามมาตรฐาน 
TCI 

ไตรมาสที่ 2 
 

3 วัน 

คณะกรรมการวารสารฯ 2 คน 25,000 บาท 

7 ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานเครือข่ายวิจัย 25-27 กรกฎาคม 
2566 

 
4 วัน 

บุคลากรที่มีผลงานน าเสนอ 15 คน 100,000 บาท 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 

 



 

๘๙ 

 

 
 

งบพัฒนา Excellent center 
และ Excellent Service 

 
 
 
 
 



 

๙๐ 

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖6 
งบพัฒนา Excellent center และ Excellent Service 

 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

1 มะเร็ง อบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม (สาขาผู้ป่วยมะเร็ง)certificate 
in Pharmacy(Oncology 
Pharmaceutical care)               
สถาบันที่จัดการอบรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 

ตุลาคม 2565 – 
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวณัฐธิดา  แดงสุวรรณ 
เภสัชกร 

ค่าลงทะเบียน 30,๐๐๐ บาท 

2 มะเร็ง หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 
Program Of Nursing Specialty In 
Oncology Nursing   
สถาบันที่จัดอบรม  
วิทยาลัยพยาบาลพะเยา/มะเร็งล าปาง/
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ มหานคร/
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวจุรีพร ใจสุยะ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ศูนย์มะเร็ง 
 

- ค่าลงทะเบียน 55,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 5,000 บาท /เดือน         
- ค่าเดินทางไป-กลับ 5,000บาท   
รวม 80,000 บาท 
 

3 มะเร็ง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา 
สถาบันที่จัดการอบรม 
ฝ่ายการพยาบาล รพ.ศิริราช คณะ

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 

นางสาววรกานต์ ธโนปจัย 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ศูนย์มะเร็ง 

- ค่าลงทะเบียน 50,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลบั 4,000 บาท 



 

๙๑ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ม. มหิดล 
ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ม.มหิดล / 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับ ภาควิชา
รังสีวิทยา คณะ แพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี
ม.มหิดล 16 สัปดาห์ 

  รวม 74,000 บาท 

4 หัวใจและหลอด
เลือด 

อบรมสาขาผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด 
สถาบันที่จัดการอบรม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวอชิรญา  สันทัดวนิช 
เภสัชกรปฏิบัติการ 

- ค่าลงทะเบียน 25,๐๐๐ บาท         
- ค่าท่ีพัก 16,๐๐๐บาท         
(4,๐๐๐บาท/เดือน)                    
- ค่าเดินทางไป-กลับ 3,๐๐๐บาท   
รวม 44,๐๐๐ บาท 

5 หัวใจและหลอด
เลือด 

อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วย
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
สถาบันที่จัดการอบรม - วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี  นครล าปาง  จังหวัดล าปาง 
1. สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช  
  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นายพิษณุ  สิงห์ใส 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วยหนัก CCU 

- ค่าลงทะเบียน  ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก  ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ   ๒,๐๐๐. 
บาท 
รวม  ๗๒,๐๐๐ บาท 

6 หัวใจและหลอด
เลือด 

อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมอง 
สถาบันที่จัดการอบรม 
1. สถาบันประสาทวิทยา กทม 
2. ม.เชียงใหม่  

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวบุญญิสา  วรรณกลาง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วยหนักโรคหลอดเลือดสมอง 

- ค่าลงทะเบียน ๕5,๐๐๐ บาท         
- ค่าท่ีพัก 20,๐๐๐ บาท          
- ค่าเดินทางไป-กลับ  
6,๐๐๐บาท 
รวม 81,๐๐๐ บาท 
 



 

๙๒ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

7 ทารกแรกเกิด การพยาบาลเฉพาะทางทารกและเด็กวิกฤต                                        
สถาบันที่จัดการอบรม 
1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น                     
2. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 
กรุงเทพ 

มีนาคม-มิถุนายน 
2566 

(4 เดือน) 

นางปภัสรา  พวงทอง 
พยาบาลวิชาชีพ  

PICU 

- ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาท          
- ค่าท่ีพัก ๒๐,๐๐๐บาท         
(๕,๐๐๐บาท/เดือน)                    
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๕,๐๐๐บาท   
รวม ๗๐,๐๐๐ บาท 

8 ทารกแรกเกิด การพยาบาลทารกและเด็กวิกฤต   
สถาบันที่จัดการอบรม  
สถาบันเด็ก               

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

น.ส.ศศิยาพัชร์  ปรีชาอัครวาทิน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

RCU 
 

- ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท      
- ค่าเดินทาง 2,000 บาท             
- ค่าท่ีพัก 20000 บาท            
รวม 50,๐๐๐ บาท 

9 ทารกแรกเกิด การพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดหรือ
การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตทารก 
สถาบันที่จัดการอบรม  
1. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
3. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
4. คณะพยาบาลศาสตร์ศิริราช 
5. คณะแพทยศาสตร์มหิดล กรุงเทพ 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางฐิจิรัตน์  สมปาน 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หน่วยงานหอผู้ป่วย NICU 1 
 

- ค่าลงทะเบียน ๕๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก ๒๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๒๐๐๐ บาท 
รวม  ๗๗,๐๐๐ บาท 
 

10 จักษุ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล
เวชปฏิบัติทางตา           
สถาบันที่จัดการอบรม  
๑.มหาวิทยาลัยมหิดล                    
๒.ธรรมศาสตร์ 

มิถุนายน ถึงกันยายน 
๒๕๖6 

(4 เดือน) 

นางสาวสิริพร ฟองค า             
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  

หอผู้ป่วยจักษุ โสต ศอ นาสิก 

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



 

๙๓ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

11 จักษุ Retina Nurse Specialty 
สถาบันที่จัดการอบรม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2566 

(1 เดือน) 

นางสาวนราดานันท์ ค ามาลี 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

OR 
 

- ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท  
- ค่าท่ีพัก 5,000 บาท  
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000        
รวม 24,000 บาท 
 

12 จักษุ Retina Nurse Specialty 
สถาบันที่จัดการอบรม  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

มิถุนายน-กรกฎาคม 
2566 

(1 เดือน) 

นางนารีรัตน์  แก้วใย 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 IPD 
 

- ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท  
- ค่าท่ีพัก 5,000 บาท  
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000       
รวม 24,000 บาท 
 

13 โสต ศอ นาสิก การพยาบาลเฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก  
สถาบันที่จัดการอบรม  
โรงพยาบาลราชวิถี 
 

พฤษภาคม –กันยายน 
2566 

 
(4เดือน) 

นางสาวณิชาวรณัฐ  เนยกิ่ง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

- ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 5,000 บาท/เดือนx 4 
เดือน  
รวม 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 69,000 บาท 
 

14 โสต ศอ นาสิก อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลปริศัลยกรรม (โสต ศอ นาสิก)  
สถาบันที่จัดการอบรม  
1.โรงพยาบาลราชวิถี กทม.  
2.โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล กทม. 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวสุติยา  อายุหมั้น 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

OR 

- ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก 5,000 บาท/เดือนx 4 
เดือน รวม 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 69,000 บาท 

15 ห้องผ่าตัด อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ ตุลาคม 2565 – นางสาวธันย์ชนก  นพรัตน์ไกรลาศ - ค่าลงทะเบียน 45,000 บาท 



 

๙๔ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

พยาบาลปริศัลยกรรม (ศัลยกรรมหัวใจและ
หลอดเลือด)  
สถาบันที่จัดการอบรม  
1.โรงพยาบาลราชวิถี กทม.  
2.โรงพยาบาลศิริราช ม.มหิดล กทม. 

กันยายน 2566 
(4 เดือน) 

 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
OR 

- ค่าท่ีพัก 5,000 บาท/เดือนx 4 
เดือน รวม 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 69,000 บาท 

16 ศัลยกรรม อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
สถาบันที่จัดการอบรม  
1.ม.เชียงใหม่  
2.ม.พะเยา 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวอัญชนา  วิบลูย์ศักดิ์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 

 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 
 

17 ศัลยกรรม อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ               
สถาบันที่จัดการอบรม  
ม.พะเยา  

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวสชุัญญา  อินต๊ะงาม 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 

 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

18 ศัลยกรรม อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
และผู้สูงอายุ 
สถาบันที่จัดการอบรม  
ม.พะเยา 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวศิริพร  พิบูลย ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 
 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

19 ศัลยกรรม อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วย
ประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์  
สถาบันที่จัดการอบรม  
สถาบันประสาทวิทยา กทม. 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวภัทรวลัย  ไชยชมภ ู
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 

 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

20 ศัลยกรรม อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ตุลาคม 2565 – นางสาวจิตชณาต จุมพลภักดี - ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 



 

๙๕ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ                     
สถาบันที่จัดการอบรม  
ม.พะเยา 

กันยายน 2566 
(4 เดือน) 

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 

 

- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

21 ออร์โธปิดิกส์ อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
สถาบันที่จัดการอบรม  
1.ม.เชียงใหม่ 
2.ม.พะเยา 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวกมลทิพย์  สิทธวิัง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 1 
 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 
 

22 อายุรกรรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต  
สถาบันที่จัดการอบรม  
1.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 

ธันวาคม2565–
กรกฎาคม ๒๕๖6 

(4 เดือน) 
 

นางสาวจารุวรรณ  กันทะอุดม 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 

 
 

- ค่าลงทะเบียน ๕5,๐๐๐ บาท 
 

23 อายุรกรรม หลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วย
วิกฤต   
สถาบันที่จัดการอบรม  
1.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
2.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา 

ธันวาคม2565–
กรกฎาคม ๒๕๖6 

(4 เดือน) 
 

นางสาวพัชราภรณ์  บุญตันอิ่น 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 

- ค่าลงทะเบียน ๕5,๐๐๐ บาท 
 

24 ผู้ป่วยหนัก อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
สถาบันที่จัดการอบรม  
ม.เชียงใหม่ / ม.พะยา 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นายณัฐภพ มีกลิ่น 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

25 ผู้ป่วยหนัก อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ตุลาคม 2565 – นางสาวดวงหทัย  ทองสอาด - ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 



 

๙๖ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
สถาบันที่จัดการอบรม  
ม.เชียงใหม่ / ม.พะยา 

กันยายน 2566 
(4 เดือน) 

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   
หอป่วยหนักอายุรกรรม 2 

- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

26 ผู้ป่วยหนัก อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
สถาบันที่จัดการอบรม  
ม.เชียงใหม่ / ม.พะยา 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวธารมณี ค าจีน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วยหนัก 
อายุรกรรม 3 

- ค่าลงทะเบียน 51,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก 20,000 บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ 4,000 บาท 
รวม 7๕,000 บาท 

27 ผู้ป่วยหนัก การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
สถาบันที่จัดการอบรม  
๑.มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
๒.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศิริราช 
๓.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รามาธิบดี 
๔.สถาบันพระบรมราชนก  

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นางสาวณัฐกฤตา  อริยพฤกษ์ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วย SICU 

- ค่าลงทะเบียน ๕๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๗๔,๐๐๐ บาท 
 

28 Trauma การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ) 
สถาบันที่จัดการอบรม  
๑.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 
๒.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศิริราช 
๓.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล รามาธิบดี 

ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

(4 เดือน) 
 

นายธริญญา บุญษร 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

หอผู้ป่วย TICU 
 

- ค่าลงทะเบียน ๕๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าท่ีพัก ๑๔,๐๐๐ บาท 
- ค่าเดินทางไป-กลับ ๕,๐๐๐ บาท 
รวม ๗๔,๐๐๐ บาท 
 

29 ผู้ป่วยหนัก หลักสูตรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาล ตุลาคม 2565 – นางสาววราพรรณ บุญทาทิพย์ - ค่าลงทะเบียน ๔๕,๐๐๐ บาท 



 

๙๗ 

ล าดับ สาขา หลักสูตร 
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ 
ชื่อผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณ 

ผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาท
ศัลยศาสตร์   
สถาบันที่จัดการอบรม  
สถาบันประสาท  
 

กันยายน 2566 
(4 เดือน) 

 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
หอผู้ป่วย ICUN 

 

 

30  อบรม/ประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ตุลาคม 2565 –
กันยายน 2566 

 

 119,000  บาท 

 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
2,000,000 บาท 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงาน .............................................................โรงพยาบาลนครพิงค์   โทร....................................... 
ที ่ ชม. ๐๐๓3.1๐๒/3/.………………….…………………….         วันที.่.......................................................................... 
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  ข้าพเจ้าขออนุมัติ 
 ไม่เบิกค่าใช้จ่ายแต่ไม่ถือเป็นวนัลา 
 เบิกจากแหล่งอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
 เบิกจากโรงพยาบาล    งบกลาง        งบกลุ่มงาน/ PCT........................................................ 
  งบทีมน า..................................  งบพัฒนาคุณภาพ     งบอื่นๆ(ระบุ)..........................                  
                       ได้แก่   ค่าเบี้ยเลี้ยง     ค่าที่พัก       ค่าลงทะเบียน.................................บาท   ค่าเดินทาง 
หมายเหตุ : เดินทางโดยพาหนะ................................................................................ (ถ้าเป็นรถส่วนตัวให้ระบุเลขทะเบยีน)   

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

 
ผู้ขออนุมัต ิ                           

         (............................................)  
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งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร.....................................บาท ใช้ไปแล้ว.................................บาท เหลือ..................................บาท  
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        ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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   .........................................................                
                                    …………………………………. 
                                       (นางวารุณี  มณีรัตน์) 

            หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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              (นายอมรชัย กริชนิกรกุล) 
           หัวหน้าภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนนุบริการสุขภาพ
         
                     

   อนุมัติ        ไม่อนุมัติ    
                                       .       
   

   ............................................. 
      (นายวรเชษฐ  เต๋ชะรัก)     
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
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.................................................................................... ...................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
............................................................................................................................. ............................... 
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               ค่าท่ีพัก.............................................บาท  ค่าลงทะเบียน......................................................บาท                  
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    แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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เร่ือง  สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์(ผา่นหวัหนา้กลุ่มงาน/หวัหนา้งาน) 
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สรุปสาระส าคญั 
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