
ปีงบประมาณ รายชื่อ เรื่อง ระยะเวลา หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ
2561 จนท.ศูนย์ฯสสม.ภาคเหนือ 

ทุกคน
อบรม google application 17 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ฯสสม.ภาคเหนือ นว. ห้องประชุมอมร 84 

ศูนย์ฯสสม.ภาคเหนือ นว.

2561 นางเพ็ญศรี โตเทศ อบรม HL 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2018  30 พฤษภาคม – 1 
มิถุนายน 2561

2561 นายภูมิพัฒน์ กาลจักร อบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” 11 – 13 กรกฎาคม 
๒๕๖๑

ส านักบริหาร กรม สบส. ห้องอบรม กรม
ประชาสัมพันธ์

2561 นายุรกิต ฉัตรเจริญพัฒน์ อบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” 11 – 13 กรกฎาคม 
๒๕๖๑

ส านักบริหาร กรม สบส. ห้องอบรม กรม
ประชาสัมพันธ์

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร 1. หลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562

4-5 มีนาคม 2562 ส านักบริหาร กรม สบส. ห้องประชุม ชั้น 9 กรม

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร 2. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการท างานของสายงานสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "

28-31 มีนาคม 2562 ส านักบริหาร กรม สบส. โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอ า 
จ.เพชรบุรี

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร 3. หลักสูตร โครงการยกระดับพัฒนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ของจนท.กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6-7 มิถุนายน 2562 กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
ศูนยพั์ฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

2562



ปีงบประมาณ รายชื่อ เรื่อง ระยะเวลา หน่วยงานทีจ่ัด หมายเหตุ

ข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
ศูนยพั์ฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

2562

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร 4. จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการการบริหารจัดการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯ เพือ่พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร จนท.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

18 - 21 มิถุนายน 
2562

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ ห้องประชุมส านักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร การประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผ่านระบบอิเลก
ทรอนิกส์ SMART 63 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563

7-8 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มแผนงาน ส านัก
บริหาร กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 
อาคารกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร การพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบช่องโหว่ และการ
เจาะระบบ

8-9 มกราคม 2563 กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ

ณ ห้องประชุมวิดีโอคอน
เฟอเรนส์ ชั้น 4 อาคาร
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

นายภูมิพัฒน์ กาลจักร การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน ปีงบ 2563

๓-๕ สิงหาคม 2563 กลุ่มควบคุมภายใน กรม
 สบส.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ 
กรม สบส.

2564 นางสาวสุภัทรา ฝอฝน อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางระบบควบคุมภายใน
17 - 18 ธันวาคม 
2563

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรม สบส.

ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรม
 สบส.

2564 นางเพ็ญศรี โตเทศ
นางสาวสุภัทรา  ฝอฝน
นายมฤคราช  ไชยภาพ

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคุณอ านวย 
R2R และ PAR ในระบบสุขภาพ

มกราคม - สิงหาคม 
2564

มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตนครสวรรค์

ณ ห้องเรียน สถาบันวิจัย
และนวัตกรรมเพือ่พัฒนา
ท้องถิ่น
และผ่านระบบออนไลน์

2564 จนท.ศูนย์ฯสสม.ภาคเหนือ 
ทุกคน

อบรมการใช้ Application HSS Office 12 มกราคม 2564 ศูนย์ สสม.ภาคเหนือ ณ ห้องสมุด ศูนย์ สสม.
ภาคเหนือ

2563


