
แผนงาน/โครงการของ เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสุขภาพรองรับ (Service Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ล า
ดับ

หน่วยงาน/
เขตสุขภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ชื่อหลักสูตร กลุ่ม
เป้าหมาย

จ านวน 
(คน)

งบประมาณ
ต่อคน

รวมงบประมาณ
ทั้งหมด

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน)

1 9 การพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ

พยาบาล
วิชาชีพ

8 40,000 320,000 4 เดือน

2 9 การดูแลโรคตาเบื้องต้น
ส าหรับพยาบาล
ในโรงพยาบาลชุมชน 
(Basic Eye Nurse) เขต 9

พยาบาล
วิชาชีพ

85 10,000 850,000 15 วัน

3 9 การพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาเวชปฏิบัติท่ัวไป 
(การรักษาโรคเบื้องต้น)

พยาบาล
วิชาชีพ

47 35,000 1,645,000 4 เดือน

4 9 ผอ.รพ.สต. NCDs มีสุข เพ่ือให้มีข้อตกลงร่วมกัน 
ในการลดโรค NCDs 
ระดับต าบลในเขต 9

ผอ.รพ.สต.
เขต 9

110 5,000 550,000 3 วัน



ล า
ดับ

หน่วยงาน/
เขตสุขภาพ

ชื่อแผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

ชื่อหลักสูตร กลุ่ม
เป้าหมาย

จ านวน 
(คน)

งบประมาณ
ต่อคน

รวม
งบประมาณ

ทั้งหมด

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน)

5 การพัฒนาระบบบริการ
แบบบูรณาการ
(Service plan cluster) 
เขตสุขภาพท่ี 9

เพ่ือใหก้ารพัฒนา
ระบบบริการมีการ
เช่ือมโยงอย่างเป็น
ระบบ

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนา
ระบบบริการ
ของ สสจ./รพศ./
รพท./รพช./รพสต

จ านวน 5 รุ่น
รุ่นละ 150 คน
รวม 750 คน

650 487,500 3 วัน

6 สสจ.สุรินทร์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
แพทย์แผนไทย
มีความรู้ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย
เพื่อการดูแลผู้ป่วย
โรคเร้ือรังในชุมชน

แพทย์แผนไทย
ใน รพศ.,รพท.,
รพช. และ รพ.สต.

65 คน 
(รพศ.และ
ศูนย์ PCU  
4 ศูนย,์รพท.,
รพช.,รพ.สต.
44 แห่ง)

5,000 325,000 5 วัน

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,065 4,177,500



หลักสูตร ระยะเวลาศึกษาต่อ/อบรม งบประมาณที่ใช้
ต่อทุน/คน (บาท)

แผนปี 2562 ผลปี 62 แผนปี 63
36,210,000

จ านวนเงิน

1. หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ ปริญญาโท (ต่อเนื่อง 2 ปี) 150,000 30 24 25 3,750,000

4 เดือน 100,000 160 46 50 5,000,000

2. หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ 4 เดือน 80,000 39 39 50 4,000,000

3. หลักสูตรปริทันต์วิทยา 4 เดือน 80,000 20 20 50 4,000,000

4. หลักสูตรเวชศาสตร์ช่องปาก 4 เดือน 80,000 11 11 50 4,000,000

รวม 219 260 200 20,750,000

ทันตแพทย์  จ านวน 4  หลักสูตรกลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน

กลุ่มเป้าหมายผู้รับทุน ทันตาภิบาล  จ านวน 2  หลักสูตร
หลักสูตร ระยะเวลาศึกษาต่อ/อบรม งบประมาณที่ใช้

ต่อทุน/คน (บาท)
แผนปี 2562 ผลปี 62 แผนปี 63

36,210,000
จ านวนเงิน

หลักสูตรทันตสาธารณสุข ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 4 ปี) 80,000 109 116 90 7,200,000

2. หลักสูตรทันตกรรมผู้สูงอายุ 4 เดือน 80,000 120 128 100 8,000,8000

รวม 229 244 190 15,200,000



คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

- ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างประจ าในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- ปฏิบัติราชการในกระทรวงสาธารณสุขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีประสบการณ์ในการท างานด้านทันตกรรม
- มีความรู้ความสามารถที่จะไปศึกษา ป.ตรี ป.โท และอบรมระยะสั้น 4 เดือน
- ได้รับการยินยอมจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด


