
























แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
1) โครงการ โรงพยาบาลหนองคาย (หมวดท่ี 3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย)           

ได้รับงบจัดสรร  5,600,000  บาท
ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน

จ านวนเงินท่ีขอ
สนับสนุน

จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

1
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการโรงพยาบาลหนองคายทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
อสมท. FM 102.5 MHz. จังหวัดหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566

นายกงเพชร ขุนเขียว
ก.สุขศึกษา

       175,747.50 175,747.50

2 โครงการส่งต่อความสุขเปล่ียนเลนส์ต่อกระจกตา
นางภิรดี บวรกิติวงศ์

ก.จักษุ
           105,775 105,775

3 โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นางสาวปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร

ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
              2,800 2,800

4 โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี 2566
นายยศวัตน์  ค าดี

ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
             10,500 10,500

5
 โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่และแพทย์เพ่ิมพูนทักษะปีท่ี 1 “หลักสูตรการเป็น
ข้าราชการท่ีดี” โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

           163,700 163,700

6
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาความสามารถบุคลากรและมาตรฐานการบริการด้วย
พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ (ESB)" โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

             70,000 70,000

7
โครงการติดตามประเมินผลโรงพยาบาล ในโครงการเพ่ิมพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนปีท่ี 1 
จังหวัดหนองคาย

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

              7,500 7,500

8
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของบุคลากรวัยเกษียณ โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

           130,050 130,050

9
โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร (KM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ 2566

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

             10,500 10,500



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
1) โครงการ โรงพยาบาลหนองคาย (หมวดท่ี 3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย)           

ได้รับงบจัดสรร  5,600,000  บาท
ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน

จ านวนเงินท่ีขอ
สนับสนุน

จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

10 โครงการองค์กรแห่งความสุข โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นายยศวัตน์  ค าดี

ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
             10,500 10,500

11
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร “การพัฒนาการบริการด้วยใจ 
(Service Mind) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566 (OD.)

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

        3,237,000 2,640,000
เพ่ิมอีก 597,000 บาท 

(เบิกงบ HUM)

12
โครงการประชุมถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหาร สู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ยกเลิก งบ 7,000 บาท

13
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรองรับการด าเนินงานตาม
พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2566 (Basic Course Of Family 
Medicine for Primary Care Doctor)

นายยศวัตน์  ค าดี
ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล

           146,400 146,400

14
โครงการจัดประชุมเพ่ือรับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ สาขา Service Plan 
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566

น.ส.ศิริพร  ทองรอบ
(ก.พัฒนาฯ service plan)

             18,000 18,000

15
โครงการทบทวนผลการด าเนินงานการตรวจราชการและ Service Plan โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

น.ส.ศิริพร  ทองรอบ
(ก.พัฒนาฯ service plan)

             60,000 60,000

16
โครงการประชุม อบรม สัมมนา ของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหนองคายผ่านระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

น.ส.ศิริพร  ทองรอบ
(ก.พัฒนาฯ service plan)

             25,200 25,200

17 โครงการประชุมคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นส.สว่างจิตต์  ปานิเสน

ก.ยุทธศาสตร์ฯ
             12,600 12,600

18 โครงการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลังโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นส.สว่างจิตต์  ปานิเสน

ก.ยุทธศาสตร์ฯ
             14,700 14,700



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
1) โครงการ โรงพยาบาลหนองคาย (หมวดท่ี 3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย)           

ได้รับงบจัดสรร  5,600,000  บาท
ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน

จ านวนเงินท่ีขอ
สนับสนุน

จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

19
โครงการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2566

นส.สว่างจิตต์  ปานิเสน
ควบคุมภายใน

             57,900 57,900

20
โครงการผ่าตัดเส้นเลือด (Vascular) ส าหรับฟอกไต โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 
2566

งานไตเทียม            784,800 784,800

21
โครงการเฝ้าระวังและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 
2566

นายกงเพชร ขุนเขียว
ก.สุขศึกษา

             17,000 100,000 อนุมัติพร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์ฟิตเนส

22
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เครือข่ายบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาล
หนองคาย ปีงบประมาณ 2566

นางเสาวลักษณ์  สัจจา
ก.เวชกรรมสังคม

             17,400 17,400

23
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างานโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ 2566

นายรังสรรค์  ไชยปัญญา
ก.บริหารท่ัวไป

             50,400 50400

24 โครงการเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นางสาวปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร

ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
             23,250 23,250

25 โครงการคนดีศรีโรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นางสาวปรานต์ศศิ  อินทรวิเชียร

ก.พัฒนาทรัพยากรบุคคล
             25,250            25,250

26
โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากอาคารสูง โรงพยาบาล
หนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566

นายรังสรรค์  ไชยปัญญา
ก.บริหารท่ัวไป

             40,400 40,400

27 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัย กฎจราจรและการขับข่ีอย่างปลอดภัย
นายรังสรรค์  ไชยปัญญา

ก.บริหารท่ัวไป
             36,000 36,000



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
1) โครงการ โรงพยาบาลหนองคาย (หมวดท่ี 3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย)           

ได้รับงบจัดสรร  5,600,000  บาท
ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน

จ านวนเงินท่ีขอ
สนับสนุน

จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

28
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนในหน่วยบริการ" ประจ าปี
งบประมาณ 2566

นายรังสรรค์  ไชยปัญญา
ก.บริหารท่ัวไป

             41,700 41,700

29 โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข" ปีงบประมาณ 2566
นายสมศักด์ ชัยจันทร์

กลุ่มการพยาบาล
เดิมใช้งบ 20,500 บาท เพ่ิมงบประมาณ 
40,050 บาท เปล่ียน (เบิกงบ HUM) แทน

30
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าหอผู้ป่วยเพ่ือการบริหารกลุ่มการพยาบาล
โรงพยาบาลหนองคาย

นายสมศักด์ ชัยจันทร์
กลุ่มการพยาบาล

             24,600 24,600

31 โครงการติดตามและประเมินผลระบบตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน
นายวรรณกร เดชนรสิงห์

เวชระเบียน
              4,800 4,800

32 โครงการประชุมวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วย
นางกุลภาภร  ปัญสวัสด์ิ

COC
              1,400 1,400

33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการด้านมะเร็ง เคมีบ าบัด และโลหิตวิทยา
นางล ายอง  เลขนอก

งานมะเร็ง
             10,000 10,000

34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2566
พญ.โมฬี  นาคสาร
คณะกรรมการ CPR

           355,100 355,100

35
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เร่ืองการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉพาะ
กลุ่มโรค

น.ส.รัชนี คคนานต์ด ารง
ศ.กระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ

             30,000 30,000

36 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เร่ืองเทคนิคการเล้ียงลูกเชิงบวก
น.ส.รัชนี คคนานต์ด ารง
ศ.กระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ

             19,200 19,200



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
1) โครงการ โรงพยาบาลหนองคาย (หมวดท่ี 3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย)           

ได้รับงบจัดสรร  5,600,000  บาท
ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน

จ านวนเงินท่ีขอ
สนับสนุน

จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

37
โครงการพัฒนาระบบการดูแลระยะกลาง Intermediate care (IMC) จังหวัดหนองคาย 
ปีงบประมาณ 2566

นายสุภาวุฒิ ทองท ามา
กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู

              1,500 1,500

38
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย 
Palliative care ตาม advance Care Plan

นางล ายอง  เลขนอก
งาน Palliative care

              3,300 3,300

39 โครงการ "ชาวหนองคาย ท าความดี บริจาคโลหิต ให้อีกชีวิต ได้ก้าวต่อ"
น.ส.ประไพนิล  แก้วด้วง

ธนาคารเลือด
           165,000 165,000 ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายอีกคร้ัง

40 โครงการพัฒนาระบบงานการรับบริจาคอวัยวะ
นางปวีณา  หาระคุณ

ICU 1
             20,500 10,000 พิจารณากลุ่มเป้าหมายอีกคร้ัง

41 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพบริการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย
นายสมศักด์ ชัยจันทร์

กลุ่มการพยาบาล
             99,600 99,600 ปรับโครงการใหม่

42
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ และ
ศึกษาดูงาน TQA ณ โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก

นายสมศักด์ ชัยจันทร์
กลุ่มการพยาบาล

             35,100 35,100 เปล่ียนช่ือโครงการ

43
โครงการประเมินการพัฒนาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม GREEN&CLEAN Hospital โรงพยาบาล
หนองคาย ปีงบประมาณ 2566

นายรังสรรค์  ไชยปัญญา
ก.บริหารท่ัวไป

              9,100 9,100

44
โครงการประเมินการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ระบบ โรงพยาบาลหนองคาย 
ปีงบประมาณ 2566

นายรังสรรค์  ไชยปัญญา
ก.บริหารท่ัวไป

             13,650 13,650

45
โครงการมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติราชการ

นางสาวพรรผณิต ชัยจันทร์
กลุ่มงานนิติการ

 50,000 บาท 
(เบิกงบ HUM)



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
1) โครงการ โรงพยาบาลหนองคาย (หมวดท่ี 3.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและแผนงานโครงการ : โครงการจัดประชุม/อบรม ภายนอก – ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย)           

ได้รับงบจัดสรร  5,600,000  บาท
ล าดับ

ท่ี
โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน

จ านวนเงินท่ีขอ
สนับสนุน

จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

46-
56

โครงการ งบ HA ล าดับท่ี 46 - 56

57
โครงการเดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบจัดซ้ือจัดจ้างของเจ้าหน้าท่ีหน่วยจัดซ้ือโรงพยาบาลสุรินทร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

งานพัสดุ              23,360            23,360

58

59

60

6,111,283 5,586,783

จ านวนเงินท่ีต้ังไว้ 5,600,000
เงินท่ีได้รับจัดสรร 5,586,783

เงินคงเหลือ        13,218

lenovo
Rectangle



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
งบงานพัฒนาคุณภาพ (HA)  

 ได้รับงบจัดสรร  1,200,000 บาท

                           1,138,740     1,138,740   

ล าดับท่ี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
จ านวนเงินท่ีขอ

สนับสนุน
จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

46(1)
โครงการการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC

           167,100 167,100

47(2)
โครงการเย่ียมส ารวจเพ่ือเฝ้าระวัง Surveillance Survey โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ 2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC

             72,000 72,000

48(3)
โครงการเย่ียมเพ่ือรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-accreditation) คร้ังท่ี 4 โรงพยาบาล
หนองคาย ปีงบประมาณ 2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC

           216,200 216,200

49(4)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ HA Forum โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 
2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC

             84,000 84,000

50(5) โครงการการพัฒนาศักยภาพ Facilitator โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

QIC
           107,800 107,800

51(6) โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566
นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

QIC
             81,000 81,000

52(7)
โครงการพัมนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ 2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC

           106,640 106,640

53(8)
โครงการการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย "2P Safety" โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี
งบประมาณ 2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC

           112,500 112,500

54(9)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขอรับรองงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและระบบยา 
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2566

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม

             45,800 45,800



แผนงาน /โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2566
งบงานพัฒนาคุณภาพ (HA)  

 ได้รับงบจัดสรร  1,200,000 บาท

                           1,138,740     1,138,740   

ล าดับท่ี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน
จ านวนเงินท่ีขอ

สนับสนุน
จ านวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5)

55(10) โครงการ "ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ"
นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

QIC ร่วมกับห้อง LAB
             45,600 45,600

56(11)
โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือขอรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์"

นางวันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์
QIC ร่วมกับห้อง LAB

           100,100 100,100

1,138,740 1,138,740

จ านวนเงินท่ีต้ังไว้ 1,200,000
เงินท่ีได้รับจัดสรร 1,138,740

เงินคงเหลือ        61,260

lenovo
Rectangle



ล ำดับ
ท่ี

หลักสูตรกำรอบรม หน่วยงำน
ระยะเวลำ
กำรอบรม

จ ำนวนท่ี
ต้องกำร
(คน)

จ ำนวนเงินท่ี
รอพิจำรณำ

จัดสรร
หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

0
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด”
(พิจำรณำในปีงบ 2565 ไม่ได้รับกำรคัดเลือก จึงยกมำใช้งบปี 2566 แทน)

อำยุรกรรมหญิง (CCU) 4 เดือน 1         120,000 นางสาววรุณรัตน์ พันธศรี

1 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด”
นางขจีวรรณ นันทโพธ์ิเดช
อายุรกรรมชาย 2 (CCU)

4 เดือน 1         120,000

2 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” (CCU) 4 เดือน 1         120,000

3 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” (CCU) 4 เดือน 1         120,000

4 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด” (CCU) 4 เดือน 1         120,000

5 อบรมหลักสูตรพยาบาล Cath Lab (คนละ 100,000) 2         200,000 รอการคัดเลือก

6 อบรมเฉพาะทางกายภาพบ าบัด (ดูแลผู้ป่วยหัวใจ) กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 4 เดือน 2           60,000

7
อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง“สาขาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช" 
(ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท)

นางคณิวรรณ ภูษา
หอผู้ป่วยภูมิจิต

4 เดือน 1         120,000 น.ส.เมธาวี ปัญญาสวัสด์ิ

8 อบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง  “สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรมระบบประสาท”
นายสมศักด์ิ  ชัยจันทร์

ห้องผ่าตัด
4 เดือน 1         120,000 น.ส.สุชีรา  อินทรสิทธ์ิ

2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชีพสำขำต่ำงๆ   ได้รับงบจัดสรร  4,800,000 บำท



ล ำดับ
ท่ี

หลักสูตรกำรอบรม หน่วยงำน
ระยะเวลำ
กำรอบรม

จ ำนวนท่ี
ต้องกำร
(คน)

จ ำนวนเงินท่ี
รอพิจำรณำ

จัดสรร
หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชีพสำขำต่ำงๆ   ได้รับงบจัดสรร  4,800,000 บำท

9 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง “สาขา การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง“
นางปิยจิตร  หอมวุฒิวงศ์
หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง

4 เดือน 1         120,000 น.ส.สิรินดา พรหมเทศน์

10 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน
นางส าเนียง  จันทร์รัตน์

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
4 เดือน 2         240,000 รอผลสอบคัดเลือก

11 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
นางกัญญัณณัฏฐ์ พรหมเขจร
หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1

4 เดือน 1         120,000 น.ส.สวิตา ศรีเทพบุตร

12
อบรมการพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล แผลออสโตม่ีและการควบคุมการขับถ่าย
ไม่ได้ (Enterostomal Therapy Nurse/ ET.Nurse)

นางสมนา  สกุลคู
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

3 เดือน 1           70,000 น.ส.อรอนงค์    สุวรรณเขต

13 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทางตา
นางสุรีพร  ตู้จินดา

EENT
4 เดือน 1         120,000 น.ส.สุนทรี ใสสะอาด

14
การพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์ หลักสูตร 4 เดือน สถาบันประสาทวิทยา
 หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สถาบันท่ีเปิดท าการอบรม

นางสิวินีย์  หนุ่มขุนทด
ศัลยกรรมกระดูก

4 เดือน 1         120,000 นายกฤษฎากร  บุญหลักค า

15 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยประสาทวิทยาและประสาทศัลยศาสตร์
น.ส.พัชรริดา เคณาภูมิ

ศัลยกรรมประสาท
4 เดือน 1         120,000 น.ส.กัญญารัตน์  บุญสิงห์ศร

16 อบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่,ผู้สูงอายุ)
นางปวีณา หาระคุณ

ICU 1
4 เดือน 1         120,000 น.ส.เสาวรส  เตโช

17 อบรมเฉพาะทางการพยาบาลวิกฤติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
นางนงเยาว์ ท้าวพรม

ICU 2
4 เดือน 1         120,000 น.ส.สุชาดา  พานุรักษ์



ล ำดับ
ท่ี

หลักสูตรกำรอบรม หน่วยงำน
ระยะเวลำ
กำรอบรม

จ ำนวนท่ี
ต้องกำร
(คน)

จ ำนวนเงินท่ี
รอพิจำรณำ

จัดสรร
หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชีพสำขำต่ำงๆ   ได้รับงบจัดสรร  4,800,000 บำท

18 อบรมการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
นางล ายอง เลขนอก

Palliative care
4 เดือน 1         200,000 รอการคัดเลือก

19 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร
นางธนานันต์  อาสนานิ

ส่องกล้อง 4 เดือน 1         120,000 รออัตราก าลังทดแทน

20
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ าบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม)

น.ส.สมจิตร สกุลคู
ไตเทียม

6 เดือน 2         480,000
1.น.ส.สิรินาฎ  ทิพราช
2.นายวุฒิพันธ์  จันทมาตย์

21 อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทารกและเด็กวิกฤต
ปริณดา ไตรยะวงศ์
ICU ทารกแรกเกิด

4 เดือน 1         120,000 น.ส.นิตยา สะวิสัย

22 อบรมวิสัญญีพยาบาล
นางสมร  ปัญญาสวัสด์ิ

งานวิสัญญี
1 ปี 1         232,000 รอการคัดเลือก

23 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป(การรักษาโรคเบ้ืองต้น)
นางนันทา  ศิริพูนศักด์ิ

ก.เวชกรรมสังคม
4 เดือน 1         120,000 นางจิราภา  ปิติพัฒนวงศ์

24 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
น.ส.สุพัตรา แข็งกลาง
กลุ่มงานเภสัชกรรม

4 เดือน 1           90,000 ภญ.พิชชานี เหลืองอิงคสุต

25
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียด้ือยา (Program 
of Technology Specialty of Clinical Microbiology: Antimicrobial Resistant Bacteria)

น.ส.ประไพนิล แก้วด้วง
งานธนาคารเลือด

4 เดือน 1         120,000 นายอลงกรณ์ เวียงนนท์

26 อบรมเฉพาะทางการพยาบาลวิกฤติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
นางสุรีรัตน์ สมคุณา

หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2
4 เดือน 1         120,000 รอการคัดเลือก



ล ำดับ
ท่ี

หลักสูตรกำรอบรม หน่วยงำน
ระยะเวลำ
กำรอบรม

จ ำนวนท่ี
ต้องกำร
(คน)

จ ำนวนเงินท่ี
รอพิจำรณำ

จัดสรร
หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชีพสำขำต่ำงๆ   ได้รับงบจัดสรร  4,800,000 บำท

27 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
นายธงชัย  อักษรพิมพ์

ก.จิตเวช
4 เดือน 1         120,000 ทดแทนเจ้าหน้าท่ีใหม่

28
หลักสูตรการบริหารจัดการระบบงานเคร่ืองมือแพทย์กรมการแพทย์ 
(วงเงิน 80,000 บาท / 1 คน)

พญ.โมฬี  นาคสาร
ศ.เคร่ืองมือแพทย์

3 เดือน 2         160,000
1.พญ.โมฬี นาคสาร
2.นางศุภลักษณ์  นิยะสม

29 อบรมด้านเทคนิคการผสมยาเคมีบ าบัดท่ีให้ทางหลอดเลือดด าส าหรับเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง
น.ส.สุพัตรา แข็งกลาง
กลุ่มงานเภสัชกรรม

1 เดือน 1           60,000 ภญ.อัจฉรา พรมลารักษ์

30
อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่ีได้รับยาเคมีบ าบัด
(ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / คน)

นางล ายอง เลขนอก
อ.รวม

1 เดือน 2         100,000
1.น.ส.รัชดา โขวัฒน์
2.นายปริญญา ชัยกิจ

31
อบรมการพยาบาลเฉพาะทางระยะส้ันสาขามะเร็ง 
-ท่ัวไป / สูติกรรม  (ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / คน)

นางบงกชจันทร์ กถนานนท์
ผู้ป่วยนอก

2-4 สัปดาห์ 2           10,000
1.นางพรพิชชาพิมพ์ เกตุกันต์
2.นางสายใจ สุวรรณศรี

32 อบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาหัวใจ
นางบงกชจันทร์ กถนานนท์

ผู้ป่วยนอก
2-4 สัปดาห์ 1             5,000 นางสุจิตรา อักษรพิมพ์

33
อบรมหลักสูตรระยะส้ัน “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะส้ันการบริบาลเภสัชกรรม
สาขาจิตเวช" (ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท)

กลุ่มงานเภสัชกรรม 2 สัปดาห์ 1           50,000 รอการคัดเลือก

34 ผู้จัดการการดูแลผู้ป่วยระยะยาว
นางกุลภาภร ปัญสวัสด์ิ

COC
2 สัปดาห์ 1           15,000 นางสาวชุติมา  ล้ิมประยูร

35 อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดส าหรับพยาบาล
นายธงชัย อักษรพิมพ์

ก.จิตเวช
12 วัน 1           24,000 นายธงชัย  อักษรพิมพ์



ล ำดับ
ท่ี

หลักสูตรกำรอบรม หน่วยงำน
ระยะเวลำ
กำรอบรม

จ ำนวนท่ี
ต้องกำร
(คน)

จ ำนวนเงินท่ี
รอพิจำรณำ

จัดสรร
หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชีพสำขำต่ำงๆ   ได้รับงบจัดสรร  4,800,000 บำท

36 อบรมการฝึกภาคปฏิบัติการกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบ้ืองต้นส าหรับเด็กพูดช้า
นางสาวรัชนี คคนานต์ด ารง
ศ.กระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ

11 วัน 1           35,000 น.ส.หัสยา  แมดสถาน

37
อบรมหลักสูตรระยะส้ัน “การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาล” 
(ค่าลงทะเบียน 7,000 บาท) ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท

นางขจีวรรณ นันทโพธ์ิเดช
อายุรกรรมชาย 2

10 วัน 6         150,000
ให้อบรม แต่หาคนและ
จ านวนคนไปอบรม

38 อบรมเพศวิทยาคลินิก Diploma in Clinical นายรัฐวิชญ์ สุนทร 4 เดือน 1         200,000

หมำยเหตุ   อบรมเฉพำะทำงให้นับต้ัง 2 สัปดำห์ ข้ึนไป 4,781,000
110460
110460

จ ำนวนเงินท่ีต้ังไว้ 4,800,000

เงินท่ีได้รับจัดสรร 4,781,000

เงินคงเหลือ 19,000

lenovo
Rectangle



ล ำดับ
ท่ี

หลักสูตรกำรอบรม หน่วยงำน
ระยะเวลำกำร

อบรม

จ ำนวนท่ี
ต้องกำร
(คน)

จ ำนวนเงินท่ีรอ
พิจำรณำจัดสรร

หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

1
อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุก “การเจรจาขอรับบริจาคดวงตาและจัดเก็บดวงตา”
(วงเงิน 10,000 บาท / 1 คน)

นางปวีณา หาระคุณ
ICU 1

1 สัปดาห์ 2 20,000 รอการคัดเลือก

2
อบรมหลักสูตรระยะส้ันเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับช่างเคร่ืองมือแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์
(ค่าใช้จ่าย 17,540 บาท / 1 คน)

พญ.โมฬี  นาคสาร
ศ.เคร่ืองมือแพทย์

1 สัปดาห์ 2 35,080
1.นายกิตติศักด์ิ กะมุตะเสน
2.นายสุริยะ พลหลวงศรี

3
อบรมหลักสูตรการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program
(ค่าใช้จ่าย 12,000 บาท / คน)

นายธงชัย  อักษรพิมพ์
ก.จิตเวช

5 วัน 2 20,000
1.น.ส.วาทินี  ไชยวัน
2.น.ส.ชาริณีย์  มุทขอนแก่น
3.จนท.ใหม่

4 อบรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
นายธงชัย  อักษรพิมพ์

ก.จิตเวช
5 วัน 2 20,000

1.น.ส.สุภาวดี  พิสัยพันธ์
2.นายธงชัย  อักษรพิมพ์

5
อบรมระยะส้ันหลักสูตร อบรมภาคีเครือข่ายการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์
(ค่าใช้จ่าย 7,500 บาท / 1 คน)

พญ.โมฬี  นาคสาร
ศ.เคร่ืองมือแพทย์

3 วัน 2 15,000
1.นายสิทธิโชค สิทธิสัตย์
2.นายสุขสันต์ พาพิมพ์

110,080

2) กำรอบรม ระยะเวลำน้อยกว่ำ 2 สัปดำห์  (เบิกจ่ำยจำกงบส่ังกำร)

lenovo
Rectangle



     จ ำนวน  
   เจ้ำหน้ำท่ี

หนก. จ ำนวนเงิน
ขรก./พนร.
สำยวิชำชีพ

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ

1   ผอ. (1) / รองผอ. (7) / ผู้ช่วย ผอ. (15) 23 23 230,000                   -   230,000         
2   แพทย์ 51 51 510,000                   -   510,000         
3   ทันตแพทย์ (13 คน) 35 13 130,000      8        32,000 162,000         
4   เภสัชกรรม (24 คน) พิชิต,อรวรรณ,ลัญชนา,กรองกาญน์ 71 4 28,000       26      104,000 132,000         

5   ก.พัฒน์ฯ// ห้องสมุด/เลขาองค์กรแพทย์ /ก.ยุทธศาสตร์ฯ (2) 9 1 5,000         1          4,000 9,000             

6   งานเวชนิทัศน์ฯ 4 1 5,000                      -   5,000             

7   QIC 2 1 5,000                      -   5,000             

8   ก.บริหารท่ัวไป/งานสนาม/รปภ./บ่อบ าบัด/ ซักฟอก/หมวดยานพาหนะ/เลขา ผอ. 62 1 5,000         2          8,000 13,000           

9   ก.ทรัพยากรบุคคล 4 1 5,000         1          4,000 9,000             

10   งานนิติการ 3 1 5,000                      -   5,000             

11   ก.การเงิน 14 1 5,000         3        12,000 17,000           

12   ก.บัญชี 6 1 5,000         1          4,000 9,000             

13  ก.พัสดุและบ ารุงรักษา(ขรก.2/14)/โรงงานช่าง(หน.1/8)/งานช่างเทคนิค (หน.1/ขรก.1/9) 31 2 10,000       3        12,000 22,000           

14   ก.อาชีวเวชกรรม 6 1 5,000         4        16,000 21,000           

15   ก.สุขศึกษา 4 1 5,000         1          4,000 9,000             

16   สนง.กลุ่มการพยาบาล(RN4)/งาน IC(หน.1/RN1) 9 6 30,000                    -   30,000           

17   ก.สังคมสงเคราะห์ 3 1 5,000         1          4,000 9,000             

18   ศูนย์ ICT 10 2 10,000       2          8,000 18,000           

19   ก.จิตเวช (RN 3 / ขรก.2) 10 3 15,000       2          8,000 23,000           

  3) งบหน่วยงำน / PCT ต่ำงๆ โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 2566

ล ำดับ หน่วยงำน
จ ำนวนบุคลำกร

จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร



     จ ำนวน  
   เจ้ำหน้ำท่ี

หนก. จ ำนวนเงิน
ขรก./พนร.
สำยวิชำชีพ

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
ล ำดับ หน่วยงำน

จ ำนวนบุคลำกร

จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

20   ก.เทคนิคการแพทย์ฯ 36 1 5,000         19        76,000 81,000           

21   งานธนาคารเลือด 8 1 5,000         5        20,000 25,000           

22   ก.รังสีวิทยา 15 1 5,000         6        24,000 29,000           

23   ก.โภชนศาสตร์ 25 1 5,000         2          8,000 13,000           

24   ก.การพยาบาลชุมชน (หน.1 / RN 5) 7 6 30,000                    -   30,000           

25   กลุ่มงำนเวชกรรมฟ้ืนฟู

  กายภาพบ าบัด 10 1 5,000         5        20,000 25,000           

  กิจกรรมบ าบัด 3 1 5,000         2          8,000 13,000           

  กายอุปกรณ์ 2 1 5,000                      -   5,000             

26   ก.การแพทย์แผนไทยฯ (รพ.นค 1,2)  (หน.1 / ขรก.3) 20 1 5,000         3        12,000 17,000           

27   ก.เวชกรรมสังคม/PCC/PCU/คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (หน.1/RN 7/ขรก.8) 23 8 40,000       8        32,000 72,000           

28   หน่วยจ่ายกลาง-ห้องน่ึง (หน.1 / RN1) 22 2 10,000                    -   10,000           

29   ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ CRM/งานประชาสัมพันธ์ (หน.1/2) /ศูนย์ส่ือสาร (6) 12 1 5,000                      -   5,000             

30   งานเวชระเบียน 17 1 5,000         2          8,000 13,000           

31   ศูนย์บริหารค่ารักษาพยาบาล/หน่วยคิดค่ารักษา 11 1 5,000         1          4,000 9,000             

32   ศูนย์สิทธ์ิการรักษาพยาบาล 7 1 5,000                      -   5,000             

33   ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย 20 0 -                         -   -                

34   ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์ (หน.1เป็นRN) 5 1 5,000                      -   5,000             

35   ก.ผู้ป่วยนอก (รพ.นค.1,2) 78 38 190,000                   -   190,000         



     จ ำนวน  
   เจ้ำหน้ำท่ี

หนก. จ ำนวนเงิน
ขรก./พนร.
สำยวิชำชีพ

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
ล ำดับ หน่วยงำน

จ ำนวนบุคลำกร

จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

36   งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (RN 18/ ขรก. 25) 31 18 90,000       7        28,000 118,000         

37   ศูนย์ส่งต่อ (RN 1 เป็น หน.) 5 1 5,000                      -   5,000             

38   งานห้องคลอด/งานวางแผนครอบครัว (RN13) 20 13 65,000                    -   65,000           

39   หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม (RN8) 17 8 40,000                    -   40,000           

40   หอผู้ป่วยพิเศษสู่ขวัญ (RN7) 11 7 35,000                    -   35,000           

41   งานห้องผู้ป่วยหนัก 1 (RN11) 11 11 55,000                    -   55,000           

42   หอผู้ป่วยแยกโรค  (RN12) 12 12 60,000                    -   60,000           

43   หอผู้ป่วยพิเศษ 60 เตียง ช้ัน 2 9 6 30,000                    -   30,000           

44   หอผู้ป่วยพิเศษ 114 เตียง ช้ัน 4,5 19 14 70,000                    -   70,000           

45   หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 21 13 65,000                    -   65,000           

46   หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 16 11 55,000       55,000           

47   หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 19 13 65,000                    -   65,000           

48   หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 19 14 70,000                    -   70,000           

49   หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 19 13 65,000                    -   65,000           

50   หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1 22 15 75,000                    -   75,000           

51   หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 21 15 75,000                    -   75,000           

52   หน่วยไตเทียม 8 5 25,000                    -   25,000           

53   ห้องผู้ป่วยหนัก 2 23 18 90,000                    -   90,000           

54   หอผู้ป่วย 60 เตียง ช้ัน 3 9 6 30,000                    -   30,000           



     จ ำนวน  
   เจ้ำหน้ำท่ี

หนก. จ ำนวนเงิน
ขรก./พนร.
สำยวิชำชีพ

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
ล ำดับ หน่วยงำน

จ ำนวนบุคลำกร

จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

65   PCT สูติ-นรีเวชกรรม 100,000          

66   PCT ศัลยกรรม 100,000          

67   PCT อายุรกรรม 100,000          

68   PCT กุมารเวชกรรม 100,000          

69   PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 100,000          

70   PCT ตา หู คอ จมูก 100,000          

71   PCT ตา 100,000          

72   งบส าหรับผู้เกษียณ 300,000          

รวม 1,000,000       

รวมเงินท้ังหมด 4,418,000       



     จ ำนวน  
   เจ้ำหน้ำท่ี

หนก. จ ำนวนเงิน
ขรก./พนร.
สำยวิชำชีพ

จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ
ล ำดับ หน่วยงำน

จ ำนวนบุคลำกร

จ ำนวนเงินท่ี
ได้รับจัดสรร

55   คลินิคตรวจรักษาพยาบาลพิเศษ 9 7 35,000                    -   35,000           

56   อายุรกรรมรวม (RN10) / palliativecare (RN1) 16 11 55,000                    -   55,000           

57   หอผู้ป่วย ตา หอ คอ จมูก 11 8 40,000                    -   40,000           

58   หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อ 16 11 55,000                    -   55,000           

59   หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1/NICU 18 12 60,000                    -   60,000           

60   หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 6 5 25,000                    -   25,000           

61   ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กฯ 4 3 15,000                    -   15,000           

62   งานห้องผ่าตัด 55 27 135,000                   -   135,000         

63   งานวิสัญญีพยาบาล 22 16 80,000                    -   80,000           

64   หอผู้ป่วยพิเศษพระสิริปุณโณ เมตตา ช้ัน 10 12 8 40,000                    -   40,000           

รวม 1159 2,958,000  460,000    3,418,000       


