


การจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร  โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

 
 
 
 
 
 
 

              
              

  
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
 
 
หมายเหตุ   :   

1. งบสั่งการตามนโยบาย   คือ 
1.1 งบทีจ่ัดสรรไว้ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ไป ประชุม/อบรม/สัมมนำ ทีเ่ป็นงำนนโยบำยหรืองำนสั่งกำรตำมที่ 
    ผู้บังคับบัญชำมอบหมำยและ/หรืออยู่นอกแผนที่ตั้งไว้ 

1.2 กำรไปประชุม/อบรม/สัมมนำ ตำมค ำสั่งกระทรวงสำธำรณสุข/กรม/เขต/จังหวัด และผอ.รพ.หนองคำย โดย 
      มอบให้รองผู้อ ำนวยกำรด้ำน พรส. เป็นผู้ควบคุมก ำกับให้เป็นไปตำมนโยบำยดังกล่ำว ร่วมกับประธำน HUM 
2. งบอบรมหลักสูตรผู้บริหาร คือ  

-  งบที่จัดสรรไว้ส ำหรับกำรอบรมหลักสูตร ผบก./นบส./หลักสูตร กำรพัฒนำรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรแพทย ์

 3.  งบอบรมเฉพาะทางสายวิชาชีพ  คือ 
  -  งบที่จัดสรรไว้ส ำหรับกำรอบรมหลักสูตรเฉพำะทำงทุกสำขำวิชำชีพ  
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วงเงินที่น ำมำจัดสรร   
(80.68%) 

(5,647,250 บำท) 
+ 0.13% 

งบสั่งกำรตำมนโยบำย 
(23.02%) 

(1,300,000 บำท) 
เท่าเดิม 

งบอบรมหลักสูตรผู้บริหำร 
(ผบก./นบส./พฒันำรองแพทย์) 

(5.31%) 
(300,000 บำท) 

เท่าเดิม 
 

งบจัดสรรตำมภำรกิจ  
(50.42%) 

(2,847,250 บำท) 
+ 1.45% 

งบพัฒนำ หน่วยงำน/PCT 
(49.80%) 

   (1,418,000 บำท)  
+ 1.94% 

 
 

แผนงำน/โครงกำร 
(50.20%) 

(1,429,250 บำท) 
+ 3.30% 

 
 

งบกลำง 
(7.14%) 

(500,000 บำท) 
เท่าเดิม 

งบอบรมเฉพำะทำง 
สำยวชิำชีพ  
(21.25%) 

(1,200,000 บำท) 
- 5.17% 

 

งบงำนพฒันำคุณภำพ(HA) 
(12.18%) 

(852,750 บำท) 
- 0.84% 

วงเงินท่ีไดรั้บจดัสรรทั้งหมด  
(7,000,000 บำท) 

หมายเหตุ *กันเงินปีงบประมำณ 2563*  
(จ ำนวน 1,120,000 บำท) 
- อบรม ขรก. บรรจุใหม่ (120 คน) 500,000 บำท 
- อบรมวิสัญญีพยำบำล (2 คน) 400,000 บำท 
- อบรมเฉพำะทำงหลักสูตรต่อเนือ่ง 100,000 บำท 
- อบรมเฉพำะทำงกำรพยำบำลปรศิัลยกรรม 120,000 บำท 
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4.  งบพัฒนาหน่วยงาน / PCT  คือ 
 - งบที่จัดสรรให้ หน่วยงำน / PCT เพ่ือพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรและแก้ไขปัญหำส่วนขำดของบุคลำกรตำม

นโยบำยของแต่ละ หน่วยงำน / PCT (แพทย์ ,ทันตแพทย์ , เภสัชกร, รอง ผอ.ด้ำนบริหำร , รอง ผอ.ด้ำนกำร
พยำบำลคนละ 4,000 บำท,หนก. รอง ผอ.ด้ำนอ่ืนๆ รวมอยู่ในสำขำแพทย์/ หนฝ. / หนง. 3,000 บำท/คน , 
ข้ำรำชกำร / พนร. / พกส. สำยวิชำชีพ (วุฒิป.ตรี 2,000 บำท/คน)   

 5. งบแผนงาน / โครงการ  คือ 
  -  งบที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงำน / ทีมน ำเฉพำะด้ำน /PCT / คณะกรรมกำร / คณะท ำงำน เพ่ือพัฒนำ

สมรรถนะบุคลำกรตำมนโยบำยและตำมตัวชี้วัด เพ่ือกำรพัฒนำงำน/กำรศึกษำวิจัย / นวัตกรรม /Best Practice 
ตำมแผนงำน / โครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 

6. งบกลาง    คือ 
         -  งบที่ตั้งไว้ส ำหรับกำรจัดประชุม/อบรมหรือโครงกำรเร่งด่วนและไม่ได้ตั้งแผนไว้ 

7. งบงานพัฒนาคุณภาพ (HA) คือ 
  - งบที่จัดไว้ส ำหรับงำนพัฒนำคุณภำพ (HA) ของโรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564 เพ่ือ 

จัดกิจกรรม / โครงกำร พัฒนำบุคลำกรเกี่ยวกับงำนคุณภำพบุคลำกร / ทีมน ำเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยของ
โรงพยำบำลหนองคำย โดยให้แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 70% ใช้ส ำหรับกำรประชุม / อบรมงำนด้ำนพัฒนำ
คุณภำพบุคลำกรและกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ ส่วนที่สอง 30 % ใช้ส ำหรับเตรียมรับกำรประเมินรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำล (Re-accreditation) และมอบให้ศูนย์พัฒนำคุณภำพ (QIC) รับผิดชอบงบประมำณตำมที่ได้รับ
จัดสรร 

 
 หมายเหตุ  :- 

1. นโยบำยของคณะกรรมกำร HUM ในปีงบประมำณ 2564 จะจัดสรรงบประมำณส ำหรับให้เจ้ำหน้ำที่
ได้ไปเพ่ิมพูนควำมรู้ตำมสำยวิชำชีพ เพ่ือน ำมำพัฒนำงำนในหน่วยงำนและขยำยผลต่อเนื่องให้บุคลำกร
ในสังกัด 

2. กำรเบิกจ่ำยเงินตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตำมเกณฑ์ ดังนี้ 4 เดือนแรก 30 เปอร์เซ็นต์,        
4 เดือนที่สอง 30 เปอร์เซ็นต์ , 4 เดือนที่สำม 40 เปอร์เซ็นต ์

3. แผนงำน / โครงกำร ที่ไม่ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจำกคณะกรรมกำร ขอให้ใช้งบหน่วยงำน/ 
PCT หรืองบที่ได้รับจัดสรรจำกแหล่งเงินอื่นๆ ด ำเนินกำร 

                                                                                 
 

************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขรก./พนร. /พกส. 
สายวชิาชีพ (ป.ตร)ี

ลปจ./ลช./
ลจค./พกส.   (ที่

ไม่ใช่วิชาชีพ)

1  ก.พฒัน์ฯ/ก.ยทุธศาสตร์ฯ/งานเวชนิทัศน์ฯ/ ห้องสมุด/QIC/เลขาองค์กรแพทย์ 6 9 16,000              

2  ก.บริหารทัว่ไป/งานสนาม/รปภ./บ่อบ าบัด/ ซักฟอก/หมวดยานพาหนะ/เลขา ผอ. 2 57 5,000                

3  ก.ทรัพยากรบุคคล/งานนิติการ 4 4 11,000              

4  ก.การเงิน/ก.บัญชี 6 13 14,000              

5  ก.พสัดุและบ ารุงรักษา/โรงงานช่าง/งานช่างเทคนิค 5 16 14,000              

6  ก.อาชีวเวชกรรม/ก.สุขศึกษา 6 2 13,000              

7   ก.ทันตกรรม (ทันตแพทย ์15 คน) 21 10 73,000              

8 สนง.กลุ่มการพยาบาล/งาน IC 4 2 11,000              

9  ก.สังคมสงเคราะห/์ศูนย ์ICT 6 7 14,000              

10  ก.จติเวช (แพทย ์1 คน) 7 2 19,000              

11  ก.เภสัชกรรม (เภสัชกรรม 25 คน) 34 14 124,000             

12   ก.เทคนิคการแพทยฯ์/งานธนาคารเลือด 25 10 52,000              

13  ก.รังสีวิทยา(แพทย ์4 คน ) 10 5 31,000              

14  ก.โภชนศาสตร์ 3 18 7,000                

15 ก.การพยาบาลชุมชน 6 2 13,000              

16  ก.เวชกรรมฟืน้ฟ ู(กายภาพบ าบัด/กจิกรรมบ าบัด/กายอปุกรณ์) (แพทย ์2 คน) 11 1 25,000              

17 ก.การแพทยแ์ผนไทยฯ (รพ.นค 1,2) 4 16 7,000                

18  ก.เวชกรรมสังคม/PCC/PCU/คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (รวมแพทย ์3 คน) 19 3 51,000              

19   หน่วยจา่ยกลาง-ห้องนึ่ง 1 18 3,000                

จ านวนเงินคงเหลือ

  4) งบหน่วยงาน / PCT ต่างๆ โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปงีบประมาณ 2564 
จ านวนบคุลากร

ล าดับ หน่วยงาน
จ านวนเงินทีไ่ด้รับ

จัดสรร
จ านวนเงินทีใ่ช้ไป

หมายเหต ุ: ค านวณจัดสรรเฉพาะตัวเลข ขรก./พนร. สายวชิาชพี ป.ตร ี(แพทย/์ทันตแพทย/์เภสชักร/รอง ผอ. คนละ 4,000 บาท / หนก./หนง. คนละ 3,000 บาท /ขรก./พนร./พกส.สายวชิาชพี ป.ตร ีคนละ 2,000 บาท)



ขรก./พนร. /พกส. 
สายวชิาชีพ (ป.ตร)ี

ลปจ./ลช./
ลจค./พกส.   (ที่

ไม่ใช่วิชาชีพ)

จ านวนเงินคงเหลือ

  4) งบหน่วยงาน / PCT ต่างๆ โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปงีบประมาณ 2564 
จ านวนบคุลากร

ล าดับ หน่วยงาน
จ านวนเงินทีไ่ด้รับ

จัดสรร
จ านวนเงินทีใ่ช้ไป

20   ศูนยบ์ริการลูกค้าสัมพนัธ์ CRM/งานประชาสัมพนัธ์ 2 6 5,000                

21  งานเวชระเบียน 4 13 9,000                

22  ศูนยบ์ริหารค่ารักษาพยาบาล/หน่วยตรวจสอบสิทธิ์ 2 11 6,000                

23 ศูนยสิ์ทธิก์ารรักษาพยาบาล 1 5 3,000                

24 ศูนยรั์บ-ส่งผู้ป่วย − 21 −

25  ศูนยเ์คร่ืองมือแพทย ์ − 4 −

26  ก.ผู้ป่วยนอก (รพ.นค.1,2) 33 32 65,000              

ก.เวชศาสตร์ฉกุเฉนิ/งานอบุัติเหตุ-ฉกุเฉนิ (แพทย ์2 คน) 4 − 16,000              

- งานอบุัติเหตุ-ฉกุเฉนิ 24 4 49,000              

-ศูนยส่ั์งการและรับแจง้เหตุ/ศูนยส่ื์อสาร 4 11 9,000                

PCT สูติ-นรีเวชกรรม (แพทย ์5 คน)  4 − 16,000              

- งานห้องคลอด/งานวางแผนครอบครัว 12 7 25,000              

- หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม 8 9 17,000              

- หอผู้ป่วยพเิศษสู้ขวัญ 4 4 9,000                

27

28

หมายเหต ุ: ค านวณจัดสรรเฉพาะตัวเลข ขรก./พนร. สายวชิาชพี ป.ตร ี(แพทย/์ทันตแพทย/์เภสชักร/รอง ผอ. คนละ 4,000 บาท / หนก./หนง. คนละ 3,000 บาท /ขรก./พนร./พกส.สายวชิาชพี ป.ตร ีคนละ 2,000 บาท)



ขรก./พนร. /พกส. 
สายวชิาชีพ (ป.ตร)ี

ลปจ./ลช./
ลจค./พกส.   (ที่

ไม่ใช่วิชาชีพ)

จ านวนเงินคงเหลือ

  4) งบหน่วยงาน / PCT ต่างๆ โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปงีบประมาณ 2564 
จ านวนบคุลากร

ล าดับ หน่วยงาน
จ านวนเงินทีไ่ด้รับ

จัดสรร
จ านวนเงินทีใ่ช้ไป

PCT ศัลยกรรม (แพทย ์9 คน) 9 − 36,000              

- งานห้องผู้ป่วยหนัก 1 15 5 31,000              

- หอผู้ป่วยพเิศษ 60 เตียง ชั้น 1,2 13 3 27,000              

- หอผู้ป่วยพเิศษ 114 เตียง ชั้น 4,5 10 6 21,000              

- หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 17 9 35,000              

- หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 12 5 25,000              

- หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 15 5 27,000              

PCT อายรุกรรม (แพทย ์11 คน แพทยจ์บ ปี 63 , 1 คน ) 12 − 48,000              

- หอผู้ป่วยอายรุกรรมหญิง 12 11 25,000              

- หอผู้ป่วยอายรุกรรมชาย 18 8 27,000              

- หน่วยไตเทียม 7 3 15,000              

- ห้องผู้ป่วยหนัก 2 16 5 35,000              

- หอผู้ป่วย 60 เตียง ชั้น 3 8 1 19,000              

- คลินิคตรวจรักษาพยาบาลพเิศษ 7 2 13,000              

- อายรุกรรมรวม 11 4 25,000              

PCT ตา หู คอ จมูก (แพทย ์8 คน แพทยจ์บปี  63 , 1  คน) 8 − 32,000              

- หอผู้ป่วย ตา หอ คอ จมูก 9 3 19,000              

29

30

31

หมายเหต ุ: ค านวณจัดสรรเฉพาะตัวเลข ขรก./พนร. สายวชิาชพี ป.ตร ี(แพทย/์ทันตแพทย/์เภสชักร/รอง ผอ. คนละ 4,000 บาท / หนก./หนง. คนละ 3,000 บาท /ขรก./พนร./พกส.สายวชิาชพี ป.ตร ีคนละ 2,000 บาท)



ขรก./พนร. /พกส. 
สายวชิาชีพ (ป.ตร)ี

ลปจ./ลช./
ลจค./พกส.   (ที่

ไม่ใช่วิชาชีพ)

จ านวนเงินคงเหลือ

  4) งบหน่วยงาน / PCT ต่างๆ โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปงีบประมาณ 2564 
จ านวนบคุลากร

ล าดับ หน่วยงาน
จ านวนเงินทีไ่ด้รับ

จัดสรร
จ านวนเงินทีใ่ช้ไป

PCT ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ 4 − 16,000              

- หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและขอ้ 13 7 27,000              

PCT กมุารเวชกรรม (แพทย ์8 คน) 8 − 32,000              

- หอผู้ป่วยกมุารเวชกรรม 1/NICU 12 5 25,000              

- หอผู้ป่วยกมุารเวชกรรม 2 8 1 19,000              

- ศูนยก์ระตุ้นพฒันาการเด็กฯ 3 1 7,000                

ก.วิสัญญีวิทยา/งานห้องผ่าตัด (แพทย ์2 คน แพทยจ์บปี 63 , 1 คน) 4 − 16,000              

- งานห้องผ่าตัด 28 23 53,000              

- งานวิสัญญีพยาบาล 12 6 31,000              

รวม 573 449 1,418,000         

35 งบพฒันาคุณภาพ (HA) 852,750             

36 งบกลาง 500,000             

37 งบส่ังการตามนโยบาย 1,300,000          

38 งบอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสายวิชาชีพ 1,200,000          

39 งบการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 300,000             

40 งบแผนงาน/โครงการ 1,429,250          

41 งบหน่วยงาน/PCT 1,418,000          

รวมเงินทัง้หมด 7,000,000         

33

34

32

หมายเหต ุ: ค านวณจัดสรรเฉพาะตัวเลข ขรก./พนร. สายวชิาชพี ป.ตร ี(แพทย/์ทันตแพทย/์เภสชักร/รอง ผอ. คนละ 4,000 บาท / หนก./หนง. คนละ 3,000 บาท /ขรก./พนร./พกส.สายวชิาชพี ป.ตร ีคนละ 2,000 บาท)



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

1
โครงการประชุมวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร (KM) 
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2564

ก.พัฒนฯ/คณะกก.KM 
(ยศวัตน)์

             33,600          
    (จัด 16 คร้ังๆละ 60 คน)

10,000

2
โครงการติดตามประเมินผลโรงพยาบาลในโครงการเพิม่พูนทักษะแพทย์ใช้
ทุนปีที ่1 จังหวัดหนองคาย

ก.พัฒน์ฯ/องค์กรแพทย์
             27,000          
 (จัด 2 คร้ังๆละ 45 คน)

27,000

3
โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปีที ่1 โรงพยาบาลหนองคาย       
ประจ าปี 2563

ก.พัฒน์ฯ/องค์กรแพทย์ 
(ยศวัตน)์

            13,500           
  (จัด 1 วัน/ 90 คน)

13,500

4
โครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่หม่และแพทย์เพิม่พูนทักษะปีที ่1 
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปี 2564

ก.พัฒน์ฯ (ผาลี/ยศวัตน)์
           78,900            

(จัด 10 วัน/ 40 คน)
78,900

5
โครงการจัดท าแผนงานด้านสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย              
ประจ าปีงบประมาณ 2564

       ก.พฒัน์ฯ         
(ปรานต์ศศิ/เพญ็ศิริ) 36,000 23,000

6
โครงการจัดประชุมเพือ่รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ สาขา
 Service Plan โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2564

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

จัด 6 ครั้ง/ปี

ก.พัฒน์ฯ
(ผาลี/ปรานต์ศศ)ิ 36,000 36,000



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

7
โครงการทบทวนผลการด าเนินงาน  Service Plan
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2564

ก.พัฒน์ฯ 21,000 20,000

8
โครงการ “พีเ่ยี่ยมน้อง” โรงพยาบาลหนองคาย                         
ประจ าปีงบประมาณ  2564

ก.พัฒน์ฯ 36,000 0

9
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย               
ประจ าปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และแผนงานโครงการ

14,000 10,000

10
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลหนองคายด้านสิทธิการ
รักษาพยาบาล

        ศูนย์สิทธิ          
   การรักษาพยาบาล

            15,000           
 (จัด 1 วัน)

15,000

11 ประชุมเจ้าหน้าทีศู่นย์สิทธิการรักษาประจ าเดือน
        ศูนย์สิทธิ          

   การรักษาพยาบาล
           2,520             

(จัด 12 คร้ัง/ 6 คน)
0

12 ประชุม "ทบทวนการใช้บริการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย"์ งานธนาคารเลือด
           15,600            

(จัด 1 วัน)
25,200

บรูณาการร่วมกัน
ระหว่างล าดับที ่12,13



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

13 โครงการ "ตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ" งานธนาคารเลือด
            25,150           

 (จัด 1 วัน)
0

14
โครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ขอรับรองคุณภาพตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์"

งานธนาคารเลือด
           92,300            

 (จัด 2 วัน)
93,000

15 โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันเชื้อด้ือยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล งาน ICC
          10,000             
  (จัด 25 หน่วยงาน/380 

คน)
0

16
โครงการพัฒนาสมรรถนะและซ้อมแผนเตรียมความพร้อมส าหรับ
โรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามชายแดน

งาน ICC
             8,000            

   (จัด 1 วัน)
8,000

17 โครงการพัฒนางาน IC เครือข่ายบริการปฐมภูมิ CUP เมืองหนองคาย งาน ICC
             6,500            

(จัด 2 วัน/50 คน)
0

18 อบรมหลักสูตรพยาบาลทารกแรกเกิด งาน NICU 10,000 ( 3 วัน ) 0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

19 ประชุมวิชาการโรคระบบทางเดินหายใจ งาน NICU
              10,000         

   (จัด 3 วัน )
0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

20 ประชุมวิชาการประจ าปีเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด งาน NICU
              10,000         

   (จัด 3 วัน )
0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

21 ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟืน้คืนชีพทารกและเด็ก (NRP & PALS) งาน NICU
             10,400          

(จัด 1 วัน/ 80 คน)
0

 จัดร่วมกับโครงการ
ล าดับที ่57

22 การประชุมวิชาการสมาคมปริก าเนิดแห่งประเทศไทย งานห้องคลอด
          33,000       

(ส่งไปประชุม 2คน /3วัน)
0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

23
ประชุมวิชาการงานอนามัยแม่และเด็ก ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย

งานห้องคลอด
            30,000           

(จัด 3 วัน/1 คน)
0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

24 อบรมระยะส้ันฟืน้ฟูเวชปฏิบัติทางตา ตา หู คอ จมูก
           30,000       
(ส่งไปอบรม 2 คน/3วัน)

0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

25
การอบรมพัฒนาและเพิม่ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ITC
           20,000       
(ส่งไปอบรม 1คน/5วัน)

0



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

26
โครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานและสนับสนุน
ตัวชี้วัด ปี 2564

ITC
           52,800            

(จัด 2 วัน/60 คน)
0

27 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพืน้ฐาน ITC
             15,600          

  (จัด 2 วัน/60 คน)
15,600

 เน้นกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบแฟ้มของ
หน่วยงาน

28 โครงการอบรมจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทีม่ีภาวะพึง่พิง             
(Care Giver)

ก.เวชกรรมสังคม
              44,800         

(จัด 70 ชั่วโมง/80 คน)
0  ใช้งบ PP

29
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์เครือข่าย
บริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

ก.เวชกรรมสังคม
17,400 ( จัด 2 คร้ัง/ปี ) 

จ านวน 120 คน
17,400

30 โครงการใกล้บ้านใกล้ใจ (Telemedicine) คลินิกเบาหวาน
          60,000          
(จัดประชุมฯ/จัดท าคู่มือ)

0

31
โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
ทีม่ีภาวะ CKD stage 2 ทีรั่บยาทีค่ลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
โรงพยาบาลหนองคาย 2

คลินิกเบาหวาน 84,000 (1 วัน) 0



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

32
โครงการพัฒนาศักยภาพคลินิกโรคจากการท างาน โรงพยาบาลหนองคาย  
 ปี 2563

ก.อาชีวเวชกรรม งบกองทุนเงินทดแทน 0

33
โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีและคัดกรองโรค
ไวรัสตับอักเสบซีของบุคลากรกลุ่มเส่ียง โรงพยาบาลหนองคาย 
ปีงบประมาณ 2564

ก.อาชีวเวชกรรม
           546,091          
    (เป้าหมาย 533 คน/    

 30 หน่วยงาน)
0  ใช้งบปกติด าเนินการ

34 อบรมหลักสูตรระยะส้ัน "การพยาบาลโรคเด็ก" กุมารเวชกรรม 2
           20,000            
  (จ านวน 1 คน/ 1 สัปดาห)์

0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

35 อบรมระยะส้ัน "การพยาบาลเด็กทีม่ีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ" กุมารเวชกรรม 2
          15,000        
(จ านวน 3 วัน/1 คน)

0  ใช้งบ PCT/หน่วยงาน

36
อบรมหลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก 
Matrix Program (หลักสูตร 5 วัน)

ก.จิตเวชฯ (นส.อารีย)์
       12,000     
(นักจิตวิทยา 1 คน)

12,000

37
อบรมหลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วย           
 ยาเสพติด (หลักสูตร 3 วัน)

ก.จิตเวชฯ (นส.อารีย)์
       8,500       
(นักจิตวิทยา 1 คน)

0

ใช้งบกองทุน      
เงินทดแทน



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

38 อบรมหลักสูตรการบ าบัดฟืน้ฟูผู้ป่วยติดสุรา ก.จิตเวชฯ (นส.สุภาวดี)             12,000           
(ส่ง RN ไปอบรม 1คน/5วนั)

0

39 อบรมหลักสูตร Tobacco Cessation Prorider Training Course : TCP ก.จิตเวชฯ (นส.สุภาวดี)               8,500           
(ส่ง RN ไปอบรม 1คน/3วนั)

0  รอ งบ ปี 2565

40 อบรมหลักสูตร Tobacco Cessation Instructor Training Course : TCI ก.จิตเวชฯ (นส.สุภาวดี)               8,500           
(ส่ง RN ไปอบรม 1คน/3วนั )

0  รอ งบ ปี 2565

41
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ค าปรึกษาจิตบ าบัดแนว Satir Model sinv CBT 
หรือรูปแบบต่างๆ

ก.จิตเวชฯ
            46,000          
(ส่งนักจิตวทิยาไปอบรม 2คน/

 5วนั)
0

42 อบรมด้านการตรวจวินิจฉัยจิตวิทยา ก.จิตเวชฯ
            30,000          
(ส่งนักจิตวทิยาไปอบรม 1คน/

 1เดือน)
0

43
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองผู้ติดบุหร่ีและการให้ค าปรึกษา
เบือ้งต้นส าหรับเจ้าหน้าทีใ่น รพ.และเครือข่าย CUP เมืองหนองคาย

ก.จิตเวชฯ
            7,000             

    (จัด 1 วัน/ 50 คน)
0



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

44
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลและส่งต่อผู้มีปัญหาการด่ืมสุราส าหรับ
เจ้าหน้าทีใ่น รพ.และเครือข่าย CUP เมืองหนองคาย

ก.จิตเวชฯ
            7,000             

  (จัด 1 วัน/50 คน)
0

45 จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก ก.จิตเวชฯ
             3,000            

(จัด1 วัน)
0

46 อบรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช ก.จิตเวชฯ
            3,300            

(จัด 1 วัน/30 คน)
0

47
การอบรมฟืน้ฟูวิชาการวิสัญญีวิทยาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค            
(ปีละ 2 คร้ัง)

ก.วิสัญญีวิทยา
          35,000     
(จ านวนคร้ังละ 2คน)

0  ใช้งบหน่วยงาน

48
การขอรับเข้าเยี่ยมส ารวจระบบยาและงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
หนองคาย เพือ่รับการ Re-accreditation โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2564

ก.เภสัชกรรม (ภก.
พิชิต/ภญ.สุพัตรา)

            50,000          
(จัด 2 วัน/60 คน)

60,000

49
The 8th National  pharmacy Conference on  Antimicrobial 
agents and resistant Organisms (NCARO) Infection  disease for  
Pharmacist

ก.เภสัชกรรม
            15,000           

 (จ านวน 1 คน)
0  ใช้งบหน่วยงาน



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

50
การอบรมทักษะการประเมินอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา        
ของเภสัชกร

      ก.เภสัชกรรม      
(ภญ.สุพัตรา)

15,000 0  ใช้งบหน่วยงาน

51
การติดตามและประเมินผลระบบตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน        
(จ านวน 2 คร้ัง)

งานเวชระเบียน
              4,800          

(จัด 2 รุ่นๆละ ½ วัน)
4,800

52 การอบรมหลักสูตร ACLS และ BLS
คณะกรรมการ CPR 

(พญ.โมฬี)
           150,000     
(จ านวน 100 คน/ป)ี

150,000

53
การอบรมหลักสูตรครูผู้สอน Instructor ACLS ส าหรับ                    
แพทย์เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (EP)

คณะกรรมการ CPR /
แพทย์ ER

           20,000      
(จ านวน 5 วัน/ 1 คน)

20,000

54 ประชุมเชิงปฏิบัติการช่วยฟืน้คืนชีพทารกและเด็ก (NRP และ PLAS)
คณะกรรมการ CPR 

(พญ.โมฬี)
           10,400            

   (จัด 1 วัน/80 คน
10,400

55 อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะทางตาม Service Plan ก.การพยาบาล
            36,800           

  (จัด 2 วัน/10 คน)
0



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

56 อบรมสมรรถนะผู้นิเทศทางการพยาบาล ก.การพยาบาล
             31,600          

(จัด 2 วัน/100 คน)
31,600

57 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้คุณภาพทางการพยาบาล ก.การพยาบาล
           26,000            

 (จัด 2 วัน/100 คน)
0  ใช้งบ KM

58 โครงการ "วันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข" ปี 2564
     ก.การพยาบาล/    

 ก.ทันตกรรม
            30,000           
   (จัด ½ วัน / 300 คน)

30,000

59
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้น าเพือ่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส าหรับ
พยาบาลวิชาชีพ

ก.การพยาบาล           98,000            
หวัหนา้พยาบาล/ผู้นเิทศงานสาขา

0

60 ประชุม HA Forum 2564 ห้องผู้ป่วยหนัก 1
         30,000        

(จ านวน 3 คน)
0



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

61 การศึกษาวิจัย R2R ระบบบริการสุขภาพ ห้องผู้ป่วยหนัก 1
          6,000         

(จ านวน 3 เร่ือง)
0

62 การประชุมเวชบ าบัดวิกฤต ห้องผู้ป่วยหนัก 1
            32,000           

     (จ านวน 2 คน)    
(จ านวน 2คน/หลักสูตร 5วนั)

0  ใช้งบหน่วยงาน

63
การประชุมคณะกรรมการ บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน 
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป
            24,000           

 (จัด 12 คร้ัง/80 คน)
24,000

64
การประชุมเจ้าหน้าทีก่ลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ โรงพยาบาลหนองคาย 
ปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป
             6,000            
     (จัด 2 เดือน/คร้ัง)      

  จ านวน 40 คน
0

65
การฝึกอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทนใน
หน่วยบริการ ” ประจ าปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป
          41,700             

(จัด 1 วัน/150 คน)
41,700



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

66
การประเมินการพัฒนาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม GREEN& CLEAN 
Hospital โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป

 
              9,100          

(จัด 2 วัน/35 คน)
9,100

67
การประเมินการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ระบบ 
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป
           26,450            

 (จัด 3 วัน/35 คน)
26,450

68
การพัฒนาและปรับปรุงสถานทีท่ างานน่าอยู่น่าท างาน  (5 ส.)     
โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป
           27,200            

(จัด 1 วัน/90 คน)
0

69
การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และเคล่ือนย้ายผู้ป่วยจากอาคารสูง
 โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ 2564

ก.บริหารงานทัว่ไป
           40,400            

(จัด 2 วัน/200 คน)
40,400

70
อบรมการวางแผนจ าหน่ายและระบบการดูแลต่อเนื่อง เครือข่าย
โรงพยาบาลหนองคาย

กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชน

            8,600             
(จัด 1 วัน/50คน)

0



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

71

จัดอบรมฟืน้ฟูบุคลาการด้านการพยาบาลเวชปฏิบัติ / พยาบาล Palliative
 careและพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน
           25,800       

(จ านวน 7คน/หลักสูตร 5วนั)
0

72 การประชุมพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน
            4,600             

  (จัด 4 คร้ัง/6 วัน)
0

73 การประชุมวิชาการงานปฐมภูมิ
กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน
          6,400          

(จ านวน 2 วัน)
0

74
การประชุมวิชาการการพยาบาลชุมชน กลุ่มงานการพยาบาล

ชุมชน
            6,400             

(จ านวน 2 วัน)
0

75
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะหลักสูตรระยะส้ันการเล้ียงลูก      
ด้วยนมแม่

สูตินรีเวชกรรม
             60,000          

     (5 วัน/2 คน)
0

76
โครงการประชุมวิชาการ  เร่ือง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทาง  Orthopaedics
และการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทางศัลยกรรม Orthopaedics

PCT ออร์โธปิดิกส์
            21,600           

     (จัด 1 คร้ัง/80 คน)
30,000

 ให้บูรณาการร่วมกับ
โครงการ ล าดับที ่77



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

77
โครงการประชุมวิชาการ, แลกเปล่ียนเรียนรู้ สัญจรนอกหน่วยงานของ  
PCT  Orthopaedics

PCT ออร์โธปิดิกส์
              5,600           

(จัด 8 คร้ัง/80 คน)
0

78
อบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ                         
(Pre - hospital Care)

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
           24,000      

(ส่งไปอบรม 2คน, 5วัน)
0  ใช้งบหน่วยงาน

79 อบรมหลักสูตรการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ( ATLS ) งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
           24,000       
(ส่งไปอบรม 2คน, 5วัน)

0  ใช้งบหน่วยงาน

80
อบรมหลักสูตรครูผู้สอน  Instructor ACLS ส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (EP)

ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
           20,000       

(ส่งไปอบรม 1 คน, 5วัน)
0

81 อบรมจัดเก็บดวงตา ณ ศูนย์จัดเก็บดวงตาสภากาชาดไทย ห้องผู้ป่วยหนัก1
           25,000       
(ส่งไปอบรม 2คน/8วัน)

25,000



1) โครงการจัดประชมุ / อบรมภายนอก - ภายใน โรงพยาบาลหนองคาย  จ านวน   1,429,250     บาท                      
                           

ล าดั
บที่

โครงการ / กิจกรรม หน่วยงาน จ านวนเงินทีข่อสนับสนุน
จ านวนเงินที่
ไดร้ับจัดสรร

หมายเหตุ

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

แผนงาน /โครงการทีข่อรับการสนับสนุนจากงบพัฒนาบุคลากร (HUM) โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าปีงบประมาณ  2564

82 โครงการการจัดการคดีทางการแพทย์ ฝ่ายนิติการ
         40,000 บาท        

(จ านวน 100 คน)
40,000

83
โครงการมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ

ฝ่ายนิติการ
        30,000 บาท    

(จ านวน 100 คน)
0

84 โครงการทบทวน Case ผู้ป่วยทีเ่กิดภาวะเส่ียงและอุบัติการณ์ซ้ า
คณะกรรมการ RM

น.พ.ธงชัย  นาคมนต์
50,000 50,000

 เป้าหมายแพทย์   
พยายาล และบุคลกร
 ทีเ่กี่ยวข้อง

87 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT สูติ-นรีเวชกรรมฯ 50,000

88 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT ศัลยกรรม 50,000

89 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT อายุรกรรม 50,000

90 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT กุมารเวชกรรม 50,000

91 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT จักษุวิทยา 50,000

92 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT หู คอ  จมูก 50,000

93 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT ออร์โธปิดิกส์ 50,000

94 งบพิเศษจัดสรรให้แต่ละ PCT กลุ่มการพยาบาล 50,000



ล ำดบั
ที่

หลกัสตูรกำรอบรม หน่วยงำน ระยะเวลำกำรอบรม
จ ำนวนที่
ตอ้งกำร
(คน)

จ ำนวนเงนิที่ขอ
สนับสนุน

จ ำนวนเงนิที่
ไดร้ับจดัสรร

หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ)่ ICUNSU 4 เดือน 1 115,000 115,000

2
อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

ห้องผ่าตัด 4 เดือน 1 115,000 115,000

3 อบรมหลักสูตรรากฟันเทียม ก.ทันตกรรม

  -อบรมเดือนละ 2วัน ใน
วันเสาร์และอาทิตย์ ณ 
สมาคมทันตกรรมราก
เทียมแห่งประเทศไทย     
   -อบรม 6 เดือน ณ 
สถาบันทันตกรรม 
กรมการแพทย์

1 300,000 0

4
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทสมอง
และไขสันหลัง

ศัลยกรรมชาย 15 วัน 2 60,000 0

5
อบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทสมอง
และไขสันหลัง

ศัลยกรรมหญิง 15 วัน 2 60,000 0

6

อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรค
ระบบทางเดินหายใจ (ผู้ใหญ)่ ( Certificate in Critical Care
 Nursing Specialty Adult with Respiratory Narsing : 
ARN)

คลินิคพิเศษ 4 เดือน 1 120,000 0

แผนงำน /โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบพัฒนำบุคลำกร (HUM) โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชพีสำขำตำ่งๆ  จ ำนวน  1,418,000     บำท 



ล ำดบั
ที่

หลกัสตูรกำรอบรม หน่วยงำน ระยะเวลำกำรอบรม
จ ำนวนที่
ตอ้งกำร
(คน)

จ ำนวนเงนิที่ขอ
สนับสนุน

จ ำนวนเงนิที่
ไดร้ับจดัสรร

หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

แผนงำน /โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบพัฒนำบุคลำกร (HUM) โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชพีสำขำตำ่งๆ  จ ำนวน  1,418,000     บำท 

7 อบรม "หลักสูตรเฉพาะทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต" งานธนาคารเลือด 4 เดือน 1 100,000 0

8
อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยา
คลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียด้ือยา

ก.เทคนิคการแพทย์ 4 เดือน 1 100,000 0

9 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ICWN งาน ICC 2 สัปดาห์ 4 50,000 100,000

10
อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลทารกแรกเกดิและเด็ก
วิกฤต

งาน NICU 4 เดือน 1 115,000 0

11 อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลวิกฤต งาน NICU 4  เดือน 1 115,000 115,000

12
อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสูติศาสตร์ที่มี
ภาวะแทรกซ้อน

งานห้องคลอด 4  เดือน 1  0

13
การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต            
  (ผู้ใหญ่ , ผู้สูงอายุ )

      PCT อายุรกรรม     
 (อายุรกรรมชาย)

4 เดือน 1 115,000 0

14 อบรมหลักสูตรครอบครัวบ าบัด ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็ก 2 สัปดาห์ 1 30,000 30,000



ล ำดบั
ที่

หลกัสตูรกำรอบรม หน่วยงำน ระยะเวลำกำรอบรม
จ ำนวนที่
ตอ้งกำร
(คน)

จ ำนวนเงนิที่ขอ
สนับสนุน

จ ำนวนเงนิที่
ไดร้ับจดัสรร

หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

แผนงำน /โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบพัฒนำบุคลำกร (HUM) โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชพีสำขำตำ่งๆ  จ ำนวน  1,418,000     บำท 

15
อบรมหลักสูตรการพยาบาลพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป     
 (การรักษาโรคเบื้องต้น)

ก.เวชกรรมสังคม 4 เดือน 2 240,000 120,000

16
อบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและให้ยาเคมี
บ าบัด

     อายุรกรรมชาย      
(นางล ายอง)

1 เดือน 2 50,000 50,000

17 อบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลโรคมะเร็ง
       อายุรกรรมชาย     

 (นางล ายอง)
4 เดือน 1 115,000 0

18
อบรมด้านเทคนิคการผสมยาเคมีบ าบัดที่ให้ทางหลอดเลือด
ด าส าหรับเภสัชกรสาขาโรคมะเร็ง ปี 2564

ก.เภสัชกรรม
ภาคทฤษฎ ี5 วัน (กรุงเทพฯ) 
 ภาคปฏบิติัที่ รพศ.อดุรธาน ี6
 สัปดาห์

1 50,000 50,000

19 การอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ห้องผู้ป่วยหนัก 1 4 เดือน 1 115,000 0

20
การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางด้านการบ าบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ก.จิตเวชฯ 4 เดือน 1 115,000 0

21
การอบรมเฉพาะทางสาขา Transplants  coordinator 
nurse

ห้องผู้ป่วยหนัก 1 4 เดือน 1 115,000 115,000

22
อบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤติ            
     (ผู้ใหญ,่ผู้สูงอาย)ุ

ICU 2 4 เดือน 1 115,000 115,000



ล ำดบั
ที่

หลกัสตูรกำรอบรม หน่วยงำน ระยะเวลำกำรอบรม
จ ำนวนที่
ตอ้งกำร
(คน)

จ ำนวนเงนิที่ขอ
สนับสนุน

จ ำนวนเงนิที่
ไดร้ับจดัสรร

หมำยเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

แผนงำน /โครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกงบพัฒนำบุคลำกร (HUM) โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปีงบประมำณ 2564
2) กำรอบรมเฉพำะทำงวิชำชพีสำขำตำ่งๆ  จ ำนวน  1,418,000     บำท 

23 อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาออร์โธปิดิกส์ PCT ออร์โธปิดิกส์ 4 เดือน 1 115,000 115,000

24 อบรมการพยาบาลไตเทียม หน่วยไตเทียม 6 เดือน 1 162,000 162,000

25
อบรมแนวทางการช่วยฟื้นคืนชีพเด็ก                            
(PALS : Pediatric Advanced Life Support)

งาน NICU  ( 4 วัน )  แพทย ์1 คน/
พยาบาล 2 คน 30,000 30,000

26
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP =Emergency Nurse  Practitioners )

งานอบุัติเหตุ-ฉุกเฉิน 4 เดือน 1 120,000 120,000

27 อบรมหลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติด ส าหรับพยาบาล ก.จิตเวช 12 วัน 1 24,000 24,000



                           
ล ำดับ

ที่
โครงกำร / กิจกรรม หน่วยงำน จ ำนวนเงินทีข่อสนับสนุน

จ ำนวนเงินที่
ได้รบัจัดสรร

หมำยเหตุ

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

1
การเยีย่มประเมินเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าป ี2564 (Reaccreditation คร้ังที ่3)

QIC/FA
             249,200          
(จัด 2 วนั) วทิยากร 5 คน

249,200

2
การรับการเยีย่มส ารวจเพื่อเฝ้าระวงั (Surveillance Survey)      
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าป ี2564

QIC/FA
            70,050             

(จัด 1 วนั)
70,050

3
การเปน็ผู้เยีย่มส ารวจภายใน (Internal Surveyor) โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าป ี2564

QIC/FA
             19,500           

(จัด 1 วนั)
19,500

4 มหกรรมคุณภาพ CQI โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าป ี2564 QIC/FA
            103,500           

(จัด 1 วนั)
103,500

5
การประชุมเชิงปฏบิติัการ HA Forum 2010 โรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าป ี2564

QIC/FA
             80,000      
(จ านวน 6 คน/3 วนั)

80,000

แผนงำน /โครงกำรทีข่อรบักำรสนับสนุนจำกงบพัฒนำบคุลำกร (HUM) โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปงีบประมำณ  2564

3) โครงกำรจัดประชุม / อบรมและกิจกรรมเก่ียวกับงำนพัฒนำคุณภำพ (งบ HA) จ ำนวน  852,750  บำท                



                           
ล ำดับ

ที่
โครงกำร / กิจกรรม หน่วยงำน จ ำนวนเงินทีข่อสนับสนุน

จ ำนวนเงินที่
ได้รบัจัดสรร

หมำยเหตุ

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

แผนงำน /โครงกำรทีข่อรบักำรสนับสนุนจำกงบพัฒนำบคุลำกร (HUM) โรงพยำบำลหนองคำย ประจ ำปงีบประมำณ  2564

3) โครงกำรจัดประชุม / อบรมและกิจกรรมเก่ียวกับงำนพัฒนำคุณภำพ (งบ HA) จ ำนวน  852,750  บำท                

6
การพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทยีบวดัระดับคุณภาพโรงพยาบาล
หนองคาย ประจ าป ี2564

QIC/FA 30,500 30,500

7
การพัฒนาโปรแกรมความเส่ียง Risk Managerโรงพยาบาลหนองคาย 
ประจ าป ี2564

RM 15,000 15,000

8
การทบทวนเวชระเบยีน Trigger tool    สู่การพัฒนางาน          
โรงพยาบาลหนองคาย ประจ าป ี2564

RM 15,000 15,000

0


