แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงพยาบาลแก่งกระจาน

ที่

ชื่ อ - สกุล ตำแหน่ ง
1 พญ. อนุธิดา ประทุม
นายแพทย์ชานาญการ

สรุ ปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำน ….........องค์ กรแพทย์ ........................... โรงพยำบำลแก่งกระจำน
ประจำปี งบประมำณ 2565
ชื่ อหลักสู ตร/หัวข้ อที่จะพัฒนำ
สนับสนุนสมรรถนะด้ำน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
1. งานประชุมวิชาการประจาปี
สาขา แพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว

2. กัญชาทางการแพทย์
2 แพทย์ท่านอื่นๆ ในโรงพยาบาล
นายแพทย์ปฏิบตั ิการ

งบประมำณ หน่ วยงำนที่จัด/สถำนที่
(ประมำณกำร) (ถ้ำมีโปรดระบุ)
10,000

วิชาการ สาขาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ การดูแลรักษา
ด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว ส่ งเสริ ม ฟื้ นฟู และการดูแลคนไข้แบบ
องค์รวม นาข้อมูลวิชาการวิเคราะห์
กับงานบริ หาร พัฒนาองค์กรในภาพรวม
งานคุณภาพในรพ. ตลอดจน
การวางแผนงานร่ วมกับงานปฐมภูมิ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริ การ
10,000
เกี่ยวกับ palliative care กับกัญชาทางการแพทย์
วิชาการ
เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยในทัน5000/ไตรมาส
ยุค
ทันสมัยตามแนวทางและบริ บทของโรงพยาบาล

ที่

ชื่ อ - สกุล ตำแหน่ ง

ชื่ อหลักสู ตร/หัวข้ อทีจ่ ะพัฒนำ

1 นางสาวสารวย บุญแจ้ง ผูบ้ ริ หารการสาธารณสุขระดับต้น
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
2 นางสุณีย ์ เคหะรอด

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำน ….......จิตเวช........ โรงพยำบำลแก่งกระจำน
ประจำปี งบประมำณ 2565
สนับสนุนสมรรถนะด้ ำน
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
งบประมำณ
(ประมำณกำร)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
การเสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า
36,000 มหาวิทยาลัยมหิ ดล
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็ นเลิศในวิชาชีพ
5000 กรมสุขภาพจิต

หน่ วยงำนทีจ่ ัด/สถำนที่
(ถ้ ำมีโปรดระบุ)

การดูแลเด็กพิเศษ
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริ การที่ดี
หลักสู ตรการปรึ กษาเพื่อฟื้ นฟูอานาจและศักยภาพแนวสตรี นการสั
ิยม ง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็ นเลิศในวิชาชีพ

5,000 กรมสุขภาพจิต
36,000 มูลนิ ธิศกั ยภาพเยาวชนและศูนย์ผหู้ ญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม

3 นางสาวพรพิมล มาตรมงคล
หลักสู ตรการปรึ กษาเพื่อฟื้ นฟูอานาจและศักยภาพแนวสตรี นการสั
ิยม ง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็ นเลิศในวิชาชีพ
การดูแลเด็กพิเศษ
การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การบริ การที่ดี
รวม

36,000 มูลนิ ธิศกั ยภาพเยาวชนและศูนย์ผหู้ ญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
5,000 กรมสุขภาพจิต
123,000

ที่

ชื่ อ - สกุล ตำแหน่ ง

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำน …กำรพยำบำล..... โรงพยำบำลแก่ งกระจำน
ประจำปี งบประมำณ 2565
ชื่ อหลักสู ตร/หัวข้อที่จะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ ำน
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์
การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ

เสริ มสร้างศักยภาพการเป็ นผูน้ า
เสริ มสร้างศักยภาพการเป็ นผูน้ า

1
2

นางปราณี มหาบุญปี ติ
นางสริ ตา สายจันทร์

3

น.ส.ขวัญนภา จันทร์ วรศิริ

การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตั ิ

4

นางจิรภฎา เสลาคุณ

การพยาบาลเฉพาะทางควบคุม
ป้ องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล

การสั่งสมความ พัฒนาศักยภาพเพือ่ ความเป็ นเลิศ
เชี่ยวชาญในอาชีพ ในวิชาชีพ (ตามยุทธศาสตร์ รพ.)

การพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตั ิ
ฉุ กเฉิ น

การสั่งสมความ พัฒนาศักยภาพเพือ่ ความเป็ นเลิศ
เชี่ยวชาญในอาชีพ ในวิชาชีพ (ตามยุทธศาสตร์ รพ.)

การพยาบาลเฉพาะทางการผดุง
ครรภ์ในภาวะเสี่ ยงสู งและภาวะ
วิกฤต

การสั่งสมความ พัฒนาศักยภาพเพือ่ ความเป็ นเลิศ
เชี่ยวชาญในอาชีพ ในวิชาชีพ (ตามยุทธศาสตร์ รพ.)

ประกาศนี ยบัตรผูช้ ่วยพยาบาล 1ปี

การสัง่ สมความ พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
เชี่ยวชาญในอาชีพ วิชาชีพ

อบรมการควบคุมการป้องกันการติด
เชื้ อ(หลักสูตร 2 สัปดาห์)

การสัง่ สมความ พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
เชี่ยวชาญในอาชีพ วิชาชีพ

อบรมฟื้ นฟูเวชปฎิบตั ิทวั่ ไป (1สัปดาห์)

การสั่งสมความ พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
เชี่ยวชาญในอาชีพ วิชาชีพ

5

6

นางนฤมล ไพรแก่น

นางวรรณา อยูเ่ ย็น

7

น.ส.พรนิ ภา ใจซื่ อ

8

นางรัตนา ยุน่ เพ็ญ
นางวิลาสิ นี แสนสวัสดิ์

9

ผูบ้ ริ หารระดับกลาง
ผูบ้ ริ หารระดับต้น

พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

งบประมำณ หน่ วยงำนที่จัด/สถำนที่
(ประมำณกำร)
(ถ้ ำมีโปรดระบุ)
35,000 สถาบันบรมราชชนก
25,000 สถาบันบรมราชชนก
35,000

วพ.พระจอมเกล้า

40,000

สถาบันบาราศนราดูร

70,000

วพ.ในสังกัดกระทรวงสธ.

50,000

วพ.ในสังกัดกระทรวงสธ.

45,000

วพ.พระจอมเกล้า

40,000

สมาคมพยาบาลด้านการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ

7,000

วพ.พระจอมเกล้า

นางปราณี มหาบุญปี ติ
น.ส.ขวัญนภา จันทร์ วรศิริ
10 นางสริ ตา สายจันทร์
น.ส.ชลธิ ชา หอสุวรรณานนท์
นางนฤมล ไพรแก่น

ประชุมมาตรฐานการพยาบาล
ร่ วมกับชมรมผูบ้ ริ หารการพยาบาล
รพ.ชุมชน/สภาการพยาบาล

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

30,000
เสริ มสร้างศักยภาพการเป็ นผูน้ า
พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ

7000

ปฐมนิ เทศข้าราชการใหม่

การสั่งสมความ พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
เชี่ยวชาญในอาชีพ วิชาชีพ

20,000

13

อบรมในงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ผูป้ ่ วยของหน่ วยงานต่างๆ
(Ward,ER,OPD,LR,OR,IC,วิจยั )

การสั่งสมความ พัฒนาและเป็ นไปตามมาตรฐาน
เชี่ยวชาญในอาชีพ วิชาชีพ

200,000

14

ทีมพัฒนาคุณภาพ
(PCT,ENV,IC,RM,IM,NSO,PTC,H
RD, ยุทธศาสตร์ )

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

200,000

11
12

น.ส.ยุพาพรรณ ช้างพลายงาม ประชุมIT Nurse
น.ส.อนุ สรา บุญยัง
น.ส.ทิพปภา ทนยิม้

ชมรมผูบ้ ริ หารการ
พยาบาลรพ.ชุมชน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

การขับเคลื่อนองค์กร
รวม

804,000

กองการพยาบาล
วพ.ในสังกัดกระทรวงสธ.

แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่

ชื่อ-สกุล

1 ทพ.ชิต เตรียมศิริวรกุล

ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะ
พัฒนา
Operative Dentistry
การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำปี
ผู้บริหารระดับต้น

2 ทพญ.สุธาสินี บัวแย้ม

3 ทพญ.สุชานันท์ แก่นแก้ว

การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำปี
Endodontic Dentistry
การดูแลผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
ทางทันตกรรม
การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำปี
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ขั้นสูงศัลยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ปริญญาโทสาขาศัลยกรรม
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล

สนับสนุนสมรรถนะด้าน

เป้าหมายการพัฒนา

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาศักยภาพเพื่อความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ พัฒนาศักยภาพเพื่อความ
ในงานอาชีพ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน

งบประมาณ หน่วยงานที่จัด/สถานที่
(ประมาณการ)
(ถ้ามีโปรดระบุ)
3,000
1,500

ทันตแพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย

30,000
1,500
3,000
5,000
1,500

ทันตแพทย์สมาคมแห่ง
ประเทศไทย

การประชุมวิชาการ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะ
พัฒนา
4 ทพ.เจษฏา วลีธรชีพสวัสดิ์ การประชุมทันตแพทย์
สมาคมประจำปี
การประชุมวิชาการ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
งานประชุมวิชาการทันต
แพทยสภา
งานประชุมวิชาการ คณะ
ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ
4 น.ส.สุนิศา เกิดเกษม
การประชุมทันตาภิบาล
5 ผู้ช่วยทันตแพทย์

หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
ในงานอาชีพ
วิชาชีพ

สนับสนุนสมรรถนะด้าน

เป้าหมายการพัฒนา

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
ทักษะด้านการบริการ

พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
เพื่อพัฒนาความสามารถของตน
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

2,000

งบประมาณ หน่วยงานที่จัด/สถานที่
(ประมาณการ)
(ถ้ามีโปรดระบุ)
1,500
2,000
1,500
1,500
3,000
30,000

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลแก่งกระจำน
ประจำปีงบประมำณ 2565
ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะพัฒนำ

สนับสนุนสมรรถนะด้ำน

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ

งบประมำณ หน่วยงำนที่จัด/สถำนที่
(ประมำณกำร) (ถ้ำมีโปรดระบุ)

1 นางจินตนา กาฬภักดี

พัฒนาศักยภาพในเรื่องของข้อมูล
ความครอบคลุมของทุกสิทธิ

2 นางสาวภัสราธร น้อยแท้

พัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิ
การมุ่งผลสัมฤทธิ์

3 นางวัชราวัลย์ เพ็ชรแจ่ม

อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช
ระเบียน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นา ขับเคลื่อน
องค์กร และความเชี่ยวชาญ

5000

พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในวิชาชีพ

5000

เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นา ขับเคลื่อน
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพองค์กร และความเชี่ยวชาญ

1000

อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช
4 นางสาวบุหงา นาคะมะนัง ระเบียนประจาปี

การบริการที่ดี

พัฒนาศักยภาพตามตาแหน่งงงานที่ได้รับมอบหมาย

1000

5 นางสาวสดารัตน์ สมจิตร์

อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช
ระเบียนประจาปี

การบริการที่ดี

พัฒนาศักยภาพตามตาแหน่งงงานที่ได้รับมอบหมาย

1000

6 นางสาวขวัญดาว ขาสอาด

อบรมพัฒนาศักยภาพงานเวช
ระเบียนประจาปี

การบริการที่ดี

พัฒนาศักยภาพตามตาแหน่งงงานที่ได้รับมอบหมาย

1000

7 นายณัฎฐากร ชลภาพ

อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
การดูแลผูป้ ่วย งานบริหาร และงานบริการ

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศในวิชาชีพ

3000

รวม

17000

ที่
1

สรุปแผนพัฒนาบุคลากร งานยาเสพติด กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลแก่งกระจาน
ประจาปีงบประมาณ 2565
ชื่อ - สกุล ตาแหน่ง
ชื่อหลักสูตร/หัวข้อทีจ่ ะพัฒนา สนับสนุนสมรรถนะด้าน
เป้าหมายการพัฒนา
งบประมาณ หน่วยงานทีจ่ ัด/สถานที่
(ประมาณการ) (ถ้ามีโปรดระบุ)
นายเกรียงไกร อยู่สุข
การบาบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 2,000 สบยช
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ ารที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤติและฉุกเฉิน ในงานอาชีพ

2

นายเกรียงไกร อยู่สุข
สุขภาพจิตชุมชน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร

การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 2,000
ในงานอาชีพ

กรมสุขภาพจิต

3

นายเกรียงไกร อยู่สุข
วิชาการยาเสพติดแห่งชาติประจาปี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร

การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 7,000
ในงานอาชีพ

สบยช.

4

นายจิตติพันธ์ แสงศรี
นักวิชาการสาธารณสุข

การบาบัดบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3,000
ในงานอาชีพ

สบยช

5

แพทย์

เวชศาสตร์ยาเสพติดสาหรับแพทย์

การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3,000
ในงานอาชีพ

สบยช

6

พยาบาล

เวชศาสตร์สารเสพติดสาหรับพยาบาล การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 9,000
ในงานอาชีพ

สบยช

7

พยาบาลห้องฉุกเฉิน/ผู้ป่วยใน เวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 1,800
ในงานอาชีพ

สบยช

8

พยาบาล

สบยช

การบาบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติด การสั่งสมความเชี่ยวชาญพัฒนาและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 5,000
สาหรับพยาบาลวิชาชีพ
ในงานอาชีพ

ที่

ชื่ อ - สกุล ตำแหน่ ง
1 นางพิชชาภัสส์ ชะริ โต

2 น.ส.ศิราพิรุณ ประจงเศษ
3 น.ส.อารี ย ์ โพธิ์ทองคา
4 น.ส.ยอดลดา ผ่องภักต์
5 นายอาลีฟ การี

สรุ ปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำน …...................เทคนิคกำรแพทย์.............................. โรงพยำบำลแก่งกระจำน
ประจำปี งบประมำณ 2565
ชื่ อหลักสู ตร/หัวข้ อที่จะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ำน
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
งบประมำณ
หน่ วยงำนที่จัด/สถำนที่
(ประมำณกำร)
(ถ้ำมีโปรดระบุ)
การประชุมวิชาการเทคนิ คการแพทย์
3
3
8,000 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ งประเทศไทย
1
1
8,000 สภาเทคนิคการแพทย์
งานบริ หารห้องปฏิบตั ิการเทคนิ คการแพทย์
การประชุมวิชาการเทคนิ คการแพทย์
การประชุมวิชาการเทคนิ คการแพทย์
การประชุมวิชาการเทคนิ คการแพทย์
การประชุมวิชาการเทคนิ คการแพทย์

3
3
3
3

3
3
3
3

8,000 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ งประเทศไทย
8,000 สภาเทคนิคการแพทย์
8,000 สภาเทคนิคการแพทย์
8,000 สภาเทคนิคการแพทย์

ที่

ชื่ อ - สกุล ตำแหน่ ง

1 นางสาวเพ็ญสุดา ขอเสงี่ ยม

- อบรมด้านความโปร่ งใส ITA
- อบรมมิติดา้ นความเสี่ยง 5 มิติ (EIA)

งบประมำณ หน่ วยงำนทีจ่ ัด/สถำนที่
(ประมำณกำร) (ถ้ ำมีโปรดระบุ)
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม ,การทางานเป็ น- ทีเสริม มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000

2
3
4
5

นายเผด็จ เคหะรอด
นางสาวรจนา ฉิมพงษ์
นางสาวนงเยาว์ แพงดี
นางสาวลักษิกาพร แตงทอง

- อบรมด้านพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจ้าง)
- อบรมด้านความโปร่ งใส ITA
- อบรมมิติดา้ นความเสี่ยง 5 มิติ (ด้านพัสดุ)

- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม ,การทางานเป็ น- ทีเสริม มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000

6
7
8
9

นางสาวชุลีพร เนตรอนันต์ - อบรมเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
นางสาวพัชราวรรณ มาลีเนตร - อบรมเกี่ยวกับค่าตอบแทนต่าง ๆ
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
นางสาววัชราภรณ์ รุ่ งเจริ ญ - อบรมมิติดา้ นความเสี่ยง 5 มิติ (ด้านการเงินและบัญชี- )การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม ,การทางานเป็ น- ทีเสริม มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
นางสาวปิ ยวรรณ ประยูรดารา

10 นางสาวรัตนาภรณ์ นุชเนตร

ชื่ อหลักสู ตร/หัวข้อทีจ่ ะพัฒนำ

สรุ ปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำน บริ หำรทัว่ ไป โรงพยำบำลแก่ งกระจำน
ประจำปี งบประมำณ 2565
สนับสนุนสมรรถนะด้ ำน

- อบรมเกี่ยวกับงานธุรการ
- อบรมด้านความโปร่ งใส ITA
- อบรมมิติดา้ นความเสี่ยง 5 มิติ (EIA)

เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ

- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม
- เสริ มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรม และจริ ยธรรม ,การทางานเป็ น- ทีเสริม มสร้างศักยภาพความเป็ นผูน้ า ขับเคลื่อนองค์กร และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าคนละ
น 7,000

ที่

ชื่ อ - สกุล ตำแหน่ ง

สรุปแผนพัฒนำบุคลำกร กลุ่มงำน ….. โภชนำกำร...... โรงพยำบำลแก่ งกระจำน
ประจำปี งบประมำณ 2565
ชื่ อหลักสู ตร/หัวข้ อที่จะพัฒนำ สนับสนุนสมรรถนะด้ ำน
เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ

งบประมำณ หน่ วยงำนที่จัด/สถำนที่
(ประมำณกำร) (ถ้ ำมีโปรดระบุ)

การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
1 นางสาวพรทิพย์ ศุภโชคพัฒพนงศ์
โภชนบาบัด

การสั่งสมความเชี่ ยวชาญ พัฒนาศักยภาพเพื่อความแป็ นเลิศในงาน
ในงานอาชีพ
วิชาชีพ

50,000

2 ฝ่ ายโภชนาการ

การสั่งสมความเชี่ ยวชาญ
เพื่อการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐาน
ในงานอาชีพ

30,000

การดูแลเรื่ องอาหารและโภชนบาบัด

รพ.รามาธิบดี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565
ลำ
ดับ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ชื่อหัวข้อ หลักสูตรที่
พัฒนา

น.ส.แสงเดือน แสงเงิน - การดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ย
แพทย์แผนไทยชำนาญการ ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
(เฉพาะทาง)
- การใช้กัญชา-กัญชงทาง
การแพทย์
- การแพทย์แผนไทยและ
การใช้ส มุน ไพรกับโรคโค
วิด19
2. น.ส.เพ็ญจรินทร์ แซ่ตั๊น
- การดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ย
แพทย์แผนไทย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
(เฉพาะทาง)
- การใช้กัญชา-กัญชงทาง
การแพทย์
-การแพทย์ แ ผนไทยและ
การใช้ส มุน ไพรกับโรคโค
วิด19

สนับสนุน
สมรรถนะ

เป้าหมายการ
พัฒนา

วิธีการพัฒนา

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการวิชาการ

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง T = / ฝึกอบรม
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
(Trainning)
เ ช ิ ง ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ C =การสอนงาน
เทคโนโลยีต่างๆเข้า (Coaching)
กับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการวิชาการ

- เพื่อพัฒนาปรับปรุง T = / ฝึกอบรม
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้
(Trainning)
เ ช ิ ง ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ C =การสอนงาน
เทคโนโลยีต่างๆเข้า (Coaching)
กับการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
สิ้นสุด
ตุลาคม 64กันยายน 65

งบประมาณ
(บาท)
ถ้ามี
20,000

ตุลาคม 64กันยายน 65

20,000

หน่วยงานและ
สถานที่จัด
- กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
- สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี

- กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
- สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี

3. นายบรรญัติ บุญฉิม
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้

- การดู แ ลสุ ข ภาพด้ ว ย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย
- การนวดเฉพาะโรค/
อาการ

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ

- เพื่อพัฒนา
ความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

T = / ฝึกอบรม
(Trainning)
C =การสอนงาน
(Coaching)

ตุลาคม 64กันยายน 65

20,000

- กรมการแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก
- สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เพชรบุรี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565
ลำ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ดับ
ที่
4. น.ส.สายไหม ใจบุญ
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

5.

น.ส.สุกัญญา ชูเนียม
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

6.

น.ส.สมาพร รอดประเสริฐ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ด้านการนวดไทย)

7.

น.ส.สุวพิชชา จีโบ้ง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ด้านการนวดไทย)

8.

น.ส.อุมาพร จันทร์มั่น

ชื่อหัวข้อ หลักสูตรที่
พัฒนา
- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์)

สนับสนุน
สมรรถนะ

- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ
- การนวดรักษาโรค/
- การมุ่ง
อาการ (นวดอัตลักษณ์)
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ
-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน - การมุ่ง
ไทย 330 ชม.
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ
-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน - การมุ่ง
ไทย 330 ชม.
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ
-หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน - การมุ่ง
ไทย 330 ชม.
ผลสัมฤทธิ์

เป้าหมายการ
พัฒนา

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
สิ้นสุด
ตุลาคม 64กันยายน 65

งบประมาณ
(บาท)
ถ้ามี
5,000

- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่
- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่
- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่
- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่
- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ

T = / ฝึกอบรม
(Trainning)
C =การสอนงาน
(Coaching)
T = / ฝึกอบรม
(Trainning)
C =การสอนงาน
(Coaching)
T = / ฝึกอบรม
(Trainning)

หน่วยงานและสถานที่
จัด

ตุลาคม 64กันยายน 65

5,000

- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

ตุลาคม 64กันยายน 65

5,000

- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

T = / ฝึกอบรม
(Trainning)

ตุลาคม 64กันยายน 65

5,000

- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

T = / ฝึกอบรม
(Trainning)

ตุลาคม 64กันยายน 65

5,000

- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ด้านการนวดไทย)

- ทักษะด้าน
บริการ

ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงพยาบาลแก่งกระจาน ปีงบประมาณ 2565
ลำ
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ดับ
ที่
9. นางทองยิ้ม คำโพธิ์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ชื่อหัวข้อ หลักสูตรที่
พัฒนา
- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์)

10. นางกลิ่นผกา นาคน้อย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

- การนวดรักษาโรค/
อาการ (นวดอัตลักษณ์)

สนับสนุน
สมรรถนะ
- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ
- การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
- ทักษะด้าน
บริการ

เป้าหมายการ
พัฒนา
- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่
- เพื่อการมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานให้ดีหรือ
ให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ
สิ้นสุด
ตุลาคม 64กันยายน 65

T = / ฝึกอบรม
(Trainning)
C =การสอนงาน
(Coaching)
T = / ฝึกอบรม ตุลาคม 64(Trainning) กันยายน 65
C =การสอนงาน
(Coaching)

งบประมาณ
(บาท)
ถ้ามี
5,000

5,000

หน่วยงานและสถานที่
จัด
- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

- สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบุรี

แผนพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลแก่งกระจาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ที่

1

ชื่อ-สกุล

ชื่อหลักสูตร/หัวข้อที่จะ
พัฒนา

สนับสนุน
สมรรถนะด้าน

เป้าหมายการ
พัฒนา

น.ส.อมรรัตน์ พหุพันธุ์ การประชุมวิชาการ
สมาคมกายภาพบำบัด
ประจำปี
ทักษะการรักษาด้วย
เทคนิคทางกายภาพบำบัด

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
การทำงานเป็นทีม

พัฒนาศักยภาพ
เพื่อความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
เสริมสร้าง
ศักยภาพความ
เป็นผู้นำ
พัฒนาศักยภาพ
เพื่อความเป็นเลิศ
ในวิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาและเป็นไป
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงาน

พัฒนาบุคลากร หัวหน้า
งาน การสื่อสาร
2

น.ส.ตรีทิพย์ คงสนิท

3

น.ส.วรารัตน์ พูลสุข

4

นายธีร์รัชชัย บุญมา

การประชุมวิชาการ
สมาคมกายภาพบำบัด
ประจำปี
ทักษะการรักษาด้วย
เทคนิคทางกายภาพบำบัด

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
ทักษะการรักษาด้วย
การสั่งสมความ
เทคนิคทางกายภาพบำบัด เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
ทักษะความสามารถใน
การบริการที่ดี
การปฏิบัติงานและ
เครื่องมือทาง
กายภาพบำบัดที่ได้รับ
อนุญาต

งบประมาณ
(ประมาณ
การ)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

10,000

หน่วยงานที่
จัด/สถานที่
(ถ้ามี)

