
เปา้หมาย ระยะเวลา แหล่ง งบประมาณ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ต.ค.-ธ.ค ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
1 การวิเคราะหข์้อมูลทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพฒันาองค์ความรู้  เพิ่มพนูทักษะในการท างาน เภสัชกร จ านวน 1 คน ม.ค. - ก.ค.65 เงินบ ารุง รพ. 12,500 - 5,000     5,000   2,500   

กลุ่มงานการพยาบาล
2 เตรียมนักบริหารการพยาบาลระดับสูง เพื่อพฒันาองค์ความรู้ทางการบริหาร  เพิ่มพนู

ทักษะในการท างาน
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 

(3 สัปดาห)์
เงินบ ารุง รพ. 7,500 7,500 

3 การล าเลียงทางอากาศ เพื่อพฒันาศักยภาพและเพิ่มพนูทักษะในการ
ปฏบิติังาน

พยาบาลวิชาชีพ /
เจ้าหน้าท่ีเวชกิจฉุกเฉิน
 จ านวน 5 คน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 15,000 - 15,000

4 การกูชี้พขัน้สูง ACLS เพื่อพฒันาการใหบ้ริการและการดูแลผู้ปว่ย พยาบาลวิชาชีพ จ านวน
 2 คน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 21,000 21,000

5 อบรมการดูแลผู้ปว่ยหวัใจและหลอด
เลือด

เพื่อพฒันาการใหบ้ริการและการดูแลผู้ปว่ย พยาบาลวิชาชีพ จ านวน
 2 คน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 12,000 6,000 6,000

6 อบรมการดูแลผู้ปว่ย Sepsis เพื่อพฒันาการใหบ้ริการและการดูแลผู้ปว่ย พยาบาลวิชาชีพ จ านวน
 2 คน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 12,000 6,000 6,000

7 อบรมการดูแลผู้ปว่ย Stroke เพื่อพฒันาการใหบ้ริการและการดูแลผู้ปว่ย พยาบาลวิชาชีพ จ านวน
 2 คน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 12,000 6,000 6,000

8 ประชุมวิชาการท่ีเกีย่วข้องกับงาน
อุบติัเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (Traning 
need)

เพื่อพฒันาศักยภาพและเพิ่มพนูทักษะในการ
ปฏบิติังาน

พยาบาลวิชาชีพ/ 
เจ้าหน้าท่ีเวชกิจฉุกเฉิน

1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 50,000 25,000 25,000

กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

9 ประชุมเชิงปฏบิติัการโครงการพฒันา
ศักยภาพเพิ่มพนูทักษะในการดูแลและ
ฟื้นฟผูู้ปว่ยระยะกลาง intermediate 
care

พฒันาศักยภาพเพิ่มพนูทักษะของเจ้าหน้าท่ีใน
การดูแลและฟื้นฟสูภาพผู้ปว่ยระยะกลาง         
(intermediate care) ในพื้นท่ีเขตอ าเภอสบเมย

นักกายภาพบ าบดั 1 คน   ม.ค. 65 - ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ. 7,000 7,000

งบประมาณ (รวม)

แผนปฏบิตัิการพัฒนาบคุลากร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประจ าปงีบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ บคุลากรเปน็เลิศ (People  Excellence)
หน่วยงาน โรงพยาบาลสบเมย

ล าดบั ชือ่หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณรายไตรมาส(บาท)

หมายเหตุ
/จ านวน (ตัง้แต่วันที-่ถึงวันที)่



เปา้หมาย ระยะเวลา แหล่ง งบประมาณ

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ต.ค.-ธ.ค ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-ม.ิย. ก.ค.-ก.ย.

งบประมาณ (รวม)
ล าดบั ชือ่หลักสูตร/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณรายไตรมาส(บาท)
หมายเหตุ

/จ านวน (ตัง้แต่วันที-่ถึงวันที)่

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์
รวม10 การศึกษาดูงานเรียนรู้การท างานยา
เสพติด โรงพยาบาลธัญญรักษ ์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

เพื่อพฒันาบคุลาการด้านการดูแลผู้ปว่ยยาเสพ
ติด

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 1-31  มกราคม  2565 
(1เดือน)

เงินบ ารุง รพ.     12,976    12,976

11 หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ใช้
ยาและสารเสพติด

พฒันาบคุลากรปฏบิติังานด้านการบ าบดัยาและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปว่ยเสพติด

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน 1 กพ.-31พค.65 
(4เดือน)

เงินบ ารุง รพ. 50,000    

12 พฒันาความรู้และทักษะในการ
บ าบดัรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปว่ย
ยาเสพติด

พฒันาบคุลากรปฏบิติังานด้านการบ าบดัยาและ
ฟื้นฟสูมรรถภาพผู้ปว่ยเสพติด

พยาบาลวิชาชีพ 1 คน กพ.65 หลักสูตร 5วัน เงินบ ารุง รพ. 9,000     9,000     

13 การอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานวัณ
โรคใหม่

 เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถของบคุลากร
ในการดูแลผู้ปว่ยวัณโรค

นักวิชาการสาธารณสุข 
1คน

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กันยายน 2565

เงินบ ารุง รพ. 3,912 3,912

กลุ่มงานโภชนศาสตร์
14 อบรมหลักสูตรโภชนบ าบดัและการ

บริหาร (หลักสูตร 4 เดือน)
เพื่อพฒันาองค์ความรู้ ทักษะในวิชาชีพการ
ปอ้งกันฟื้นฟ ูและรักษาโรค น าไปใช้ในการ
ปฏบิติังานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

นักโภชนาการ  1 คน 1 ต.ค.64 - 30 ก.ย. 65 เงินบ ารุง รพ.     40,000   40,000

รวม 264,888 - 155,976 51,912 57,000 264,888 

อนุมัติ

50,000                 

(นายพทิยา  หล้าวงค์)
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย






