
บันทึกขอความ 
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เรื่อง ลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565    

และขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน                                                         .  

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ    

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT )ในสวนของ MOIT 6 
กำหนดใหหนวยงานมีการเผยแพรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ท่ีกอใหเกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม ลดการใชดุลยพินิจท่ีไมเปนไปตามกฎหมายกำหนด 
ผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน หรืออาจสื่อสารเผยแพรในชองทางอ่ืน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 6 จึงขอความเห็นชอบในการลงนามประกาศ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีแนบมาพรอมนี้และหากลงนามแลว ขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ี
แนบทายตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                                   
      (นายพนม  พรหมเมศร) 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
               เห็นชอบ / อนุญาต 
 

                                                                                     
                                     (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
 

 

 

 



 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปงบประมาณ 2565 

........................................... 

 บุคลากรถือวาเปนทรัพยากรท่ีเปนปจจัยสำคัญและมีคายิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ขององคกร จึงไดกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลข้ึน สำหรับใชเปนกรอบและแนวทางในการจัดทำ 
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมความคุมคาของการใชทรัพยากรมนุษย ใหการบริหารทรัพยากรมนุษย
เกิดความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบไดและใหการปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญและกำลังใจท่ีดีเกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน โรงพยาบาลวัดโบสถ จึงมีนโยบายและกลยุทธดานตางๆ ดังนี้  

1. นโยบายดานการปรับปรุงโครงสรางระบบงานและการบริหารอัตรากำลัง 
 เปาประสงค วางแผน สนับสนุนและสงเสริมใหมีโครงสราง ระบบงาน การจัดกรอบอัตรากำลัง และ
การบริหารอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจขององคกรและเพียงพอ มีความคลองตัวตอการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของทุกหนวยงานในองคกร รวมท้ังมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเชื่องโยงกับผลตอบแทนและมีการ
กำหนดสมรรถนะและลักษณะท่ีพึงประสงคของพนักงานท่ีองคกรคาดหวัง 
 กลยุทธ 
 1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสรางองคกร ระบบงานและกรอบอัตรากำลัง ใหสอดคลองกับ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 ๒. จัดทำสมรรถนะ และนำสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ท้ัง
ดาน การสรรหา การเลื่อนข้ันเงินเดือนและปรับตำแหนง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนการพัฒนา 
บุคลากรและการบริหารผลตอบแทน 
 ๓. มีเสนทางความกาวหนาของสายอาชีพ  
 ๔. จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะหลัก 
 ๕ จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงงานและการบริหารจัดการคนดี และคนเกงขององคกร  

๒. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
 เปาประสงค สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ ท่ัวถึง และตอเนื่อง โดยการเพ่ิมพูน ความรู 
ความสามารถ ศักยภาพ และทักษะการทำงานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร 
ขององคกร เพ่ือใหการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ
ตามเปาหมาย รวมท้ังสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 
 กลยุทธ 
 ๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 ๒. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามตำแหนงงานและสายอาชีพตามสมรรถนะ แผนการสืบทอด 
ตำแหนงและการบริหารจัดการคนดีและคนเกงขององคกร 
 ๓. พัฒนาศักยภาพผูบริหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงาน 
ทุกระดับตามสายอาชีพและตำแหนงงานอยางตอเนื่อง 

4. สงเสริม... 
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 4. สงเสริมใหบุคลากรยึดม่ันในวัฒนธรรมองคกร ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ โรงพยาบาลวัด
โบสถ 
 ๕. พัฒนางานดานการจัดการความรู องคความรู เพ่ือสรางวัฒนธรรมเรียนรู การถายทอด
ความรู การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทำงานอยางตอเนื่อง 

3. นโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 เปาประสงค สงเสริมสนับสนุนใหมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันสมัยและเปนปจจุบัน ชวยลดข้ันตอนของงาน 
ปริมาณเอกสาร สามารถนำไปวิเคราะหเพ่ือการวางแผนตัดสินใจในการปฏิบัติงานและใชบริหารงานดวยบุคลากร 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ 
 ๑. พัฒนาระบบฐานขอมูลบคุลากร  
 ๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากร 
 ๓. เสริมสรางความรูเก่ียวกับระบบสารสนเทศดานการบริหารจัดการบุคลากรใหผูปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการใชงานระบบ และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบในอนาคต  

๔. นโยบายดานสวัสดิการ 
 เปาประสงค เสริมสรางความม่ันคง ขวัญกำลังใจ คุณภาพชีวิตท่ีดี ความผาสุกและพึงพอใจให 
ผูปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาคนดี คนเกงไวกับองคกร โดยการสงเสริมความกาวหนาของผูปฏิบัติงานท่ีมีผลงานและ 
สมรรถนะในทุกโอกาส สรางชองทางการสื่อสาร ใหสิ่งจูงใจ ผลประโยชนตอบแทนพิเศษ จัดจัดสวัสดิการความ 
ปลอดภัย อาชีวปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการทำงาน ตามความจำเปนและเหมาะสมเปนไปตามท่ีกฎหมาย 
กำหนด และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสรางความสัมพันธอันดี ระหวางผูบริหารและพนักงานทุกระดับ 
 กลยุทธ  
 ๑. ปรับปรุงระบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
 ๒. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  
 3. ยกยองพนักงานท่ีเปนคนเกง คนดีและคุณประโยชนใหองคกร  
 ๔. ปรับปรุงระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนพิเศษ 
 ๕. ปรับปรุงชองทางการสื่อสารดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

๕. นโยบายดานการบริหาร 
 ๑. กระจายอำนาจไปสูผูบริหารระดับหัวหนางาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาในระดับตน 
 ๒. มีการกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเปนไปตามแผนงาน และ 
ทิศทางท่ีวางไว 
 ๓. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีกำหนดไว 
 ๔. มีการบริหารจัดการมุงสูคุณภาพดวยความมุงม่ัน รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพใหมี 
ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๕. มีการติดตามและประเมินผลดวยการประชุมประจำเดือนและคณะกรรมการประเมินผลการ 
ปฏบิัติงาน เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรค และปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง โดยใหมีโครงสรางสวนราชการภายใน
โรงพยาบาลวัดโบสถ  

๖.นโยบาย... 
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๖. นโยบายดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
 1. บริหารกำลังคนใหสอดคลองกับความจำเปนตามพันธกิจ  
 ๒. พัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใชกำลังคน  
 ๓. พัฒนาผลิตภาพและความคุมคาของกำลังคน  
 ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารกำลังคน 

๗.นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองคความรู 
 ๑. สรางความรูและความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกระบวนการและคุณคาของการจัดการ 
ความรู 
 ๒. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององคกรท่ีเอ้ือตอการแบงปนและถายทอด 
 ๓. สงเสริมใหมีการพัฒนาระบบจัดการความรู เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูตางๆ 
ขององคกร และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. จัดทำ “แผนการจัดการความรู (KM Action Plan)” โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 

 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)เปนกระบวนการท่ีจะ 
ชวยใหเกิดพัฒนาการของความรูหรือการจัดการความรูท่ีจะเกิดข้ึนภายในองคกรมีท้ังหมด ๗ ข้ันตอนคือ 
 ๑) การบงชี้ความรูเปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศนพันธกิจยุทธศาสตรเปาหมายคืออะไร 
และเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเราจำเปนตองใชอะไรขณะนี้เรามีความรูอะไรบางอยูในรูปแบบใดอยูท่ีใคร 
 ๒) การสรางและแสวงหาความรูเชนการสรางความรูใหมแสวงหาความรูจากภายนอกรักษา 
ความรูเกากำจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
 3) การจัดความรูใหเปนระบบเปนการวางโครงสรางความรูเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับการเก็บ 
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
 ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรูเชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐานใชภาษา 
เดียวกันปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 ๕) การเขาถึงความรูเปนการทำใหผูใชความรูเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวกเชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธเปนตน 
 6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูทำไดหลายวิธีการโดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจ 
จัดทำเปนเอกสารฐานความรูเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทำเปนระบบทีมขามสาย 
งานกิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรมชุมชนแหงการเรียนรูระบบพ่ีเลี้ยงการสับเปลี่ยนงานการยืมตัวเวที 
แลกเปลี่ยนความรูเปนตน 
 ๗) การเรียนรูควรทำใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงานเชนเกิดระบบการเรียนรูจากสรางองค 
ความรูการนำความรูในไปใชเกิดการเรียนรูและประสบการณใหมและหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process) 
 เปนกรอบความคิดแบบหนึ่งเพ่ือใหองคกรท่ีตองการจัดการความรูภายในองคกรไดมุงเนนถึง 
ปจจัยแวดลอมภายในองคกรท่ีจะมีผลกระทบตอการจัดการความรูประกอบดวย 5 องคประกอบดังนี้ 
 ๑) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เชนกิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจาก 
ผูบริหาร ท่ีทุกคนมองเห็น), โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร, ทีม/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ 
ประเมินผล, กำหนดปจจัยแหงความสำเร็จชัดเจน 
 ๒) การสื่อสาร - เชนกิจกรรมท่ีทำใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งท่ีองคกรจะทำ, ประโยชนท่ีจะเกิด
ข้ึนกับ ทุกคน, แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

๓)กระบวน... 
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 ๓) กระบวนการและเครื่องมือ - ชวยใหการคนหาเขาถึงถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูสะดวก 
รวดเร็วข้ึนโดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือข้ึนกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด, สถาน
ท่ีตั้งฯลฯ), ลักษณะการทำงาน วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 
 ๔) การเรียนรู - เพ่ือสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ 
ความรูโดยการเรียนรูตองพิจารณาถึงเนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 
 ๕) การวัดผล - เพ่ือใหทราบวาการดำเนินการไดบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม มีการนำผลของ 
การวัดมาใชในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการใหดีข้ึน, มีการนำผลการวัตมาใชในการสื่อสารกับบุคลากร
ใน ทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรูและการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลท่ีข้ันตอนไหน
ไดแกวัด ระบบ (System), วัดท่ีผลลัพธ (Output) หรือวัดท่ีประโยชนท่ีจะไดรับ (Out come) 
 ๖) การยกยองชมเชยและใหรางวัล - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และการมีสวนรวมของบุคลากรในทุกระดับโดยขอควรพิจารณาไดแกคนหาความตองการของบุคลากร, แรงจูงใจ 
ระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมท่ีทำในแตละชวงเวลา 

 การจัดการความรู 
 มีผูรูไดกลาวถึง KM หลายแงหลายมุมท่ีอาจรวบรวมมาชี้ธงคำตอบวาหัวใจของ KM อยูท่ีไหนได 
โดยอาจกลาวเปนลำดับข้ันหัวใจของ KM เหมือนกับลำดับข้ันของความตองการ (Hierarchy of needs) ของ 
McGregor ไดโดยเริ่มจากขอสมมุติฐานแรกท่ีเปนสากลท่ียอมรับท่ัวไปวาความรูคือพลัง (DOPA KM Team) 
 ๑. Knowledge is Power :ความรูคือพลัง 
 ๒ . Successful knowledge transfer involves neither computers nor documents 
but rather in interactions between people. (Thomas H Davenport) :ความสำเร็จของการถายทอด
ความรู ไมใชอยูท่ีคอมพิวเตอรหรือเอกสารแตอยูท่ีการมีปฏิสัมพันธระหวางคนดวยกัน 
 ๓. The great end of knowledge is not knowledge but action :จุดหมายปลายทาง
สำคัญ ของความรูมิไขท่ีตัวความรูแตอยูท่ีการนำไปปฏิบัติ 
 4. Now the definition of a manager is somebody who makes knowledge productive :
นิยามใหมของผูจัดการคือผูซ่ึงทำใหความรูผลิตดอกออกผล  

๘. นโยบายดานภาระงาน 
 ๑. มีการกำหนดภาระงานของบุคคลทุกคนอยางชัดเจน  
 ๒. มีการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
 ๓. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ทำความเขาใจถึงภาระงานรวมกันอยางสม่ำเสมอโดยทุกงาน 
จะตองมีการประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเปนการรายงานผลการดำเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรคและปรับปรุง 
ภาระงานประจำทุกเดือน โดยใหงานการเจาหนาท่ี จัดทำคำสั่งการแบงงานและกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของกลุมงานในโรงพยาบาลวัดโบสถ และใหมีการทบทวนการปฏิบัติหนาท่ีทุกรอบการประเมิน หรือเม่ือมีภาระ
งาน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

๙. นโยบายดานระบบสารสนเทศ 
 ๑. ใหทุกงานในทุกกองใชขอมูลเพ่ือวิเคราะหงานจากแหลงขอมูลเดียวกัน 
 ๒. ใหทุกงานจัดทำฐานขอมูลดวยระบบคอมพิวเตอรในภารกิจของงานนั้นๆ และหาแนวทาง
ในการเชื่องโยงขอมูลเพ่ือใชรวมกัน 
 ๓. ใหมีการปรับปรุงฐานขอมูลท่ีรับผิดชอบใหเปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ โดยใหปฏิบัติตามแผน 
แมบทสารสนเทศของโรงพยาบาลวัดโบสถ งานการเจาหนาท่ีตองมีการประชาสัมพันธผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางตอเนื่อง 

๑๐. นโยบาย... 
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๑๐. นโยบายดานการมีสวนรวมในการบริหาร 
 ๑. มีการประชุมหัวหนางานกับผูอำนวยการกองเพ่ือเปนการรายงานผลติดตาม และรวมแกไข 
ปญหา อุปสรรค ตลอดจนรวมใหขอเสนอแนะตอการบริหารของหนวยงานเปนประจำ 
 ๒. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
รวมกัน 
 ๓. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม  
 ๔. สงเสริมมาตรการการมีสวนรวมในการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการสรางและใชองคความรูในกระบวนการทำงาน เพ่ือใหบุคลากร
พัฒนา ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามพันธกิจขององคกรใหเกิดประโยชนประสิทธิภาพ
สูงสุด และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  

๑๑. นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ๑. มีการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องดวยการสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๒. สนับสนุนใหบุคลากรไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ๓. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรท้ังดานทักษะวิชาการและการรอบรูและนำผล
มาเปนแนวในการปรับปรงุการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง  

๑๒. นโยบายดานการเงินและงบประมาณ 
 ๑. มีการจัดทำแผนการใชเงินงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได ใหเปนไปตาม 
วัตถุประสงคและสอดคลองกับภารกิจของกอง และใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 
 ๒. มีการจัดทำสรุปรายงานการใชจายงบประมาณท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายได
ประจำเดือน เวียนใหบุคลากร และประชาชนท่ัวไปไดทราบทุกเดือน 
 ๓. มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการเพ่ือใหการดำเนินงานเปนระบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช 
 ๔. มีการมอบหมายใหบุคลากรมีสวนรวมรับผิดชอบและปฏิบัติงานดวยความโปรงใส โดยใหงาน
การเงินและบัญชี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานแลวประชาสัมพันธใหทุกงานและประชาชนท่ัวไป
ไดรับทราบเปนประจำทุกเดือน  

๑๓. นโยบายตนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๑. สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 
 ๒. จัดทำแผน/กิจกรรม/โครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานดานทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. ดำเนินการใหผูบริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ท่ีนำไปสูการสรางสรรค รวมท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม  

๑๔. นโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมโรงพยาบาลวัดโบสถ 
 โรงพยาบาลวัดโบสถ นอมนำ แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรม ๔ ประการ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานเนื่องในวโรกาสทรงครองราชย ๖๐ ปเม่ือ 
วันท่ี 5 มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรสาธารณสุข อันประกอบดวย 

ปรัชญา... 
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 •ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ทางสายกลาง มีความสมดุลพอท่ีรูจักพอประมาณ การมีเหตุผล 
มี ระบบรามิคุมกัน รูเทาทันโลก มีคุณธรรมแตะจริยธรรม 
 • คุณธรรม ๔ ประการ : รักษาจิตใจและคุณธรรมใหเหนียวแนน  
 ประการแรก คือ การท่ีทุกคนคิด พูด ทำ ดวยความเมตตา มุงดีมุงเจริญตอกัน 
 ประการท่ีสอง คือ การท่ีแตละคนตางชวยเหลือเก้ือกูลกัน ประสานงาน ประสานประโยชนกัน 
ใหงานท่ีทำสำเร็จผลท้ังแกตนแกผูอ่ืนและประเทศชาติ 
 ประการท่ีสาม คือ การท่ีทุกคนประพฤติปฏิบัติอยูในความสุจริต ในกฎกติกาและในระเบียบ 
แบบแผนโดยเทาเทียมเสมอกัน 
 ประการท่ีสี่  คือ การท่ีตางคนตางพยายามทำ นำความคิดความเห็นของตนใหถูกตอง 
เท่ียงตรง อยูในเหตุในผล 
 หากความคิดจิตใจ และการประพฤติปฏิบัติท่ีลงรอยเดียวกันในทางท่ีดีท่ีเจริญนี้ยังมีพรอมมูล 
ในกายในใจของคนไทย ก็ม่ันใจไดวาประเทศชาติไทยจะดำรงม่ันคงอยูตลอดไปได จึงขอใหประชาชนชาวไทย 
ทุกหมูเหลาไดรักษาจิตใจและคุณธรรมนี้ไวใหเหนียวแนน และถายทอดความคิดจิตใจนี้กันตอไป อยาใหขาดสาย 
เพ่ือใหประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยูดวยความรมเย็นเปนสุขท้ังในปจจุบันและภายหนา 
 คานิยมของบุคลากรสาธารณสุข (MOPH) 
 M (Mastery) เปนนายตนเอง หมายถึง สามารถบังคับตนเองไดลดโลภ โกรธ หลง ทำเพ่ือ ผูอ่ืน 
นี่คือภาวะผูนำ 
 O (Originality) เรงสรางสิ่งใหม หมายถึง รูจักสรางสรรคสิ่งใหม คิดคนนวัตกรรมใหมๆ 
 P (People centered approach) ใสใจประชาชน หมายถึง ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  
จะดำเนินการสิ่งใดขอใหนึกถึงประชาชนกอนใหถามตัวเองเสมอวาทำแลวประชาชนไดประโยชนอะไร 
 H (Humility) ถอมตน ออนนอม หมายถึง มีความถอมตน ออนนอม ซ่ึงจะทำ ใหเราเขาไดกับ 
ทุกท่ี ทุกคนเสมือนเปนน้ำ ท่ีแทรกซึมไดทุกท่ี 

                                   ประกาศ ณ วันท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

                                                                       
                    (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 

                   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 



แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    21   ธันวาคม 2564 
หัวขอ  ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 
รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)            
ประกาศนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 Link 
ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                        
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.....21... เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2564..           วันท่ี.....21... เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2564. 
 

 

 
วันท่ี.....21... เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2564.. 

 
 



บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ โทร. ๐ ๕๕๓6 1๐79 โทรสาร 0 5529 1727 

ท่ี  พล ๐6๓๒.๓๐๑.๑/9            วันท่ี   21   ธันวาคม  ๒๕๖๔                             .                                                   

เรื่อง ลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 และขอ 

อนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน                                                                .                                                                                                                                                 

เรียน   ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ    

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  
( integrity& Transparency Assessment : ITA ) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แบบวัดการเปดเผยขอมูล
สาธารณะ ( MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT )ในสวนของ MOIT 6 
กำหนดใหหนวยงานมีการเผยแพรนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ท่ีกอใหเกิด
การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปรงใสและมีคุณธรรม ลดการใชดุลยพินิจท่ีไมเปนไปตามกฎหมายกำหนด 
ผานระบบเครือขายสารสนเทศของหนวยงาน หรืออาจสื่อสารเผยแพรในชองทางอ่ืน นั้น 

ในการนี้ กลุมงานบริหารงานท่ัวไป พิจารณาแลวเพ่ือใหเปนไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตามแบบวัดการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( MOPH Open 
Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT ) MOIT 6 จึงขอความเห็นชอบในการลงนามแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
แนบมาพรอมนี้และหากลงนามแลว ขออนุญาตเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงานตามแบบฟอรมท่ีแนบทาย
ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                                                                   
      (นายพนม  พรหมเมศร) 

         หัวหนากลุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
               เห็นชอบ / อนุญาต 
 

                                                                                     
                                     (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
                           ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ  
 

 

 

 



' พ ่, บันทึกข้อความ
สว่นราขการ กลุ่มงานบริหารทัว่ไป โรงพยาบาลวดัโบสถ ์ จังหวัดพษิณโุลก 
ที พล ๐๖๓๒.๓๐๑ /พ เิศษ  วันท ๒๗ ตลุาคม ๒๕๖๔
เร่ือง พจิารณาลงนามแผนพฒันาบคุลากรตามความประสงค,์นโยบายงานประจำ 

ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕

เรยีน ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลวดัโบสถ์
ดว้ย งานการเจา้หนา้ทีแ่ละทมีพฒันาบคุลากร โรงพยาบาลวดัโบสถ ์ ดำเนนิการสำรวจ 

ความประสงคข์องเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาล ในการพฒันาสมรรถนะตามภาระงานและการพฒันาเพือ่ใหเ้กดิ 
ผลสัมฤทธ๋ึในงาน ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ ซึง่รวบรวมและจดัทำเปนีแผนพฒันาบคุลากรโรงพยาบาล 
วัดโบสถ์ ตามความประสงคข์องบคุคลและนโยบายงานประจำ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๕ เพือ่เปน็การ 
กำหนดใช้แผน จงึเหน็ควรพจิารณาเพือ่ลงนามในเอกสารทีแ่นบมานี้

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

( นางชุติมา สุวรรณภูมิ) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

ทราบ /  ดำเนินการ

อนุมิติ /  ไม่อนุมิติ 

พจิารณาใน กกบ.

C ว น "

(นางสาวพมิพพ์รรณ ป่น'โพธ้ิ) 
ผอ้ำนวยการโรงพยาบาลวดัโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ช่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบป่ระมาณที่ฃอใซ้ หมายเหตุ

กลุ่มงานการแพทย์
คุณภาพ นางสาวพิมพ์พรรณ ปีนโพธ 1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง เงินบำรุง นโยบายผู้บริหาร
คุณภาพ 2. มาตรฐาน HA เงินบำรุง นโยบายผู้บริหาร
วิชาการ 3. U p d ate  ความรู้ทางเวชปฏิบํติต่างๆ เงินบำรุง

J -  20,000 ตามความป่ระสงค์
วิชาการ 4. งานระบาดวิทยา เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางสาวเหมือนฟ้า บาระมื 1. การช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน BCLS เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การช่วยชีวิตชั้นสูง ACLS เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การช่วยชีวิตเด็กชั้นสูง PALS เงินบำรุง ตามความประสงค์

4. การช่วยชีวิตทารกแรกเกิดชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย นางสาวจีริสุดา ศรีแก้ว 1. มาตรฐานHA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย รพ.
วิชาการ 2. การอบรม ATLS หลักสูตรช่วยชีวิตชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ความรู้เบื้องด้นโรคจิตเวช เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. โรคติดต่อไม่เรื้อรัง การดูแลรักษาผู้ป่วย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. อาชีวเวชศาสตร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางสาวธัญชนก นพวงศ์ 1. ศัลยศาสตร์ตกแต่ง เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 4. ภาษาอังกฤษ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

มพ์พรรณ บื้บใพ& 
ฟ้ค์านวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

คุณภาพ นส.กนกวรรณ อ่พุฒินันท์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย รพ.
คุณภาพ 2. R2R .การทำวิจัย เงินบำรุง นโยบาย รพ.
วิชาการ 3. อบรมผู้ตรวจสอบเวชระเบียน เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. อบรมระยะสั้น จิตเวชชุมชน เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. $ นฟูความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วย เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย นางสาวพัณณิตา เส็งพานช 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000

นโยบาย รพ.
วิชาการ 2. ประชุมวิชาการประสาทวิทยา เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ด้านอายุรศาสตร์และแขนงต่าง ๆ เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย นายศศิวงศ์ ฉตรกอบทูล 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง 15,000 นโยบาย รพ.
วิชาการ 2. อายุรกรรมและสาขาเฉพาะต่าง ๆ เงินบำรุง ตามความประสงค์

กลุ่มงานรังสิการแพทย์
นโยบาย นส.สาธิดา อธิวาส 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000
นโยบาย รพ.

วิชาการ 2. ประชุมวิชาการรังสีเทคนิค (นอกรพ.) เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ประชุมวิชาการรังสีใบเครือข่าย รพ.จังหวัด พล. เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นายพิสิฏฐ์ ไพษา 1.. อบรมเกี่ยวกับภาพถ่ายรังสี เงินบำรุง ตามความประสงค์

ธ ่เพ ใฬ ม 'ค์พรรณ บีนโพแ) 
ฟ้พาพสการโ> m ยาบาสวัดโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

กลุ่มงานเวขศาสตร์ฟินฟู
นโยบาย นส.วาลืนี สอนศรี 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000
นโยบาย รพ.

วิชาการ 2. การหึ๋เนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย Stroke TBI SCI เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 4. พัฒนาใบส่วนชองการเป็นหัวหน้างาน เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

นโยบาย นายภูเบศ อ๊มหมี 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000

นโยบาย รพ.
วิชาการ 2. การหึ๋เบฟูสมรรถภาพผู้ป่วย Stroke TBI SCI เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขา 3. การใช้เครื่องช่วยเดินในผู้ป่วย Stroke เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

นโยบาย นส.ปวิดรา มหาพราหมณ์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000
นโยบาย รพ.

วิชาการ 2. การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและไหล่ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. อบรมเซิงปฏิบัติการเรื่อง เบาหวาน เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขา 4. การดูแลผู้ป่วยโรคเช่าเสื่อม เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

นโยบาย น.ส.อริญซย์ แสงประทีปทอง 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000
นโยบาย รพ.

วิชาการ 2. การดูแลผู้ป่วย ปวดหลัง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. อบรมเซิงปฏิบัติการเรื่อง COPD เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 4. การดูแลผู้ป่วยการ'ฝักพูด การกลืน ในผู้ป่วย Stroke เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

นโยบาย นางสาวพิมพ์ณ์ฐชยา นนท์ธราธร 1. การหื้เนฟูสมรรถภาพผู้ป่วย Stroke TBI SCI เงินบำรุง
15,000

นโยบาย รพ.
วิชาการ 2. การดูแลผู้ป่วยโรคเช่าเสื่อม เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 3. การดูแลผู้'ป่วยการ'ฝักพูด การกลืน ในผู้ป่วย Stroke เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

พ้ค์านวยการโรงพยาบาลวัตโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ซอ'ไข้ หมายเหตุ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นโยบาย นางธิดารัตน์ ไซยพิทักษ์ซลธาร 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย รพ.
คุณภาพ 2. เกี่ยวกับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เงินบำรุง คุณภาพ
คุณภาพ 3. เกี่ยวกับ HSCS( Hospital survey ) เงินบำรุง คุณภาพ
คุณภาพ 4. เกี่ยวกับ PEP เงินบำรุง คุณภาพ
คุณภาพ 5. QLN และกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เงินบำรุง คุณภาพ
คุณภาพ 6. การบรีหารความเสี่ยง HRMS เงินบำรุง คุณภาพ
คุณภาพ 7. เกี่ยวกับ NRLS.Cop RM 2P Safty เงินบำรุง คุณภาพ
วิซาการ 8. การพัฒนางาน CQI เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ 9. R2R งานวิจัย เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 10. การเขียนหนังสือราซการ เงินบำรุง พัฒนาส่วนซาด
ทักษะ/ส่วนซาด 11. การจัดการเอกสารคุณภาพ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนซาด 12. การใข้ IT เพื่อพัฒนางานประจำที่เกี่ยวข้อง เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

ข้อสั่งการ นางธิดารัตน์ ไซยพิทักษ์ซลธาร (ต่อ) 13. การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ เงินบำรุง 15,000 ข้อลังการ
ข้อสั่งการ 14. การจัดทำ Unit co s t เงินบำรุง ข้อลังการ

นโยบาย นส.วราลักษณ์ ทวะสิงห์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิซาการ 2. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
คุณภาพ 3. ความรู้การปฏิบัติงาบสถานการณ์๒วิต เงินบำรุง คุณภาพ
วิชาการ 4. ประชุมวิซาการสภา/สมาคมเทคนิคการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนซาด 5. เพิ่มพูนทักษะทางห้องปฏิบัติการ สาขา H em aten เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

C hem istry M icroscopic M icrobirology ๆ
ทักษะ/ส่วนซาด 6. อบรมระเบียบพัสดุภาครัฐ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

' แพเททพิมพัพร'รณ ปีนโทแ) ■ 
Mnใทยการ'โรง,พยาบาล;5ดโบสถ์



แผนการพัฒนาของ'บุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ป ี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
ข้อสั่งการ มล.วราลักษณ์ ทิวะสิงห์ (ต่อ) 6. การจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ เงินบำรุง 15,000 ข้อสั่งการ

นโยบาย นส.จันทิพา อาสมาน 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์/ISO 15189 เงินบำรุง คุณภาพ
คุณภาพ 3. ความรู้การปฏินัติงานสถานการณ์โควิต เงินบำรุง คุณภาพ
วิซาการ 4 . การประกันคุณภาพทางห้องLab ตามมาตรฐานๆ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. เครื่องมือห้องLab และการบำรุงรักษาและสอบเทิย! เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. การประชุวิชาการสภา/สมาคมเทคนิคการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 7. การประชุมมหกรรมคุณภาพและมาตรฐานฯ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชาด 8. การพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 9. การปฏิบ้ต ิงานและเก็บสิ่งส่ง'ตรวจทางห้องLab โรคโคว ิต-!9 เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 10. พัฒบาคักยภาพด้านโลหิตวิทยา,ภูมิค ุ้มกัน,จุลทรรศศาตร์,จุลซิววิทยา เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ข้อสั่งการ 11. การบริหารจัดการคลังและเครื่องมือๆ เงินบำรุง ข้อสั่งการ
นโยบาย นางสาวมาลัยพร วิชัย 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ นางกันต ิน ัน โ์ฮมันบ์ 2. การเพิ่มศักยภาพการเจาะเลือด เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การปฏิบตํ ิงานห้องปฏิบํติการสำหรับสิ่งส่งตรวจ เงินบำรุง ตามความประสงค์

ผ ูป้่วยโควิต
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ป ี 2565
ด้าน ชื่อ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ขอใช้ หมายเหตุ

กลุ่มงานทันตกรรม
นโยบาย บส.ศร้นลาวัณย์ สมบูรณ์จันทร่ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2 การช่วยปีนคืนชีพ CPR เงินบำรุง คุณภาพ
วิชาการ 3. ทันตกรรมประดิษฐ์ เงินบำรุง ตามความประ?เงค์
วิชาการ 4. ทันตกรรมผู้สูงอายุ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. วิชาการทันตแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ช้อสั่งการ 6. งานพัฒนาบุคลากร เงินบำรุง ข้อสั่งการ

นโยบาย นส.วัลยา รุ่งจรัสคิริ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2 การช่วยปีนคืนชีพ CPR เงินบำรุง คุณภาพ
วิชาการ 3. การประชุมวิชาการทันตแพทย์ประจำปี เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การประชุมวิชาการคณะทันตแพทย์ม.นเรศวร เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. ประชุมวิชาการด้าน Oral surgory เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย นส.ใจรัก ยงค์ฤประพันธ์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. การประชุมวิชาการทันตแพทย์ประจำปี เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. งานทันตกรรมสำหรับเด็ก และชุมชน เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. งานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เงินบำรุง ตามความประสงค์

(ะะ^
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

นโยบาย บายฐากูร ปีนทอง 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิซาการ 2. การประชุมวิซาการทันตแพทย์ประจำปี เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ 3. เพิ่มพูนทักษะในงานทันตกรรม เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ 4. อบรมการจัดการ/ศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตวิทยา เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย 'นางทิวาศรี อัตโตหิ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง 15,000 นโยบาย
วิซาการ 2. ประชุมวิซาการด้านทับตสาธารณสุข เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย นส.สุบิศา วิเชียรสรรค์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000 นโยบาย

วิซาการ 2. ประชุมวิซาการด้านทันตสาธารณสุข เงินบำรุง ตามความประสงค์

นโยบาย นางธัญรัตน์ อุ่นเรือน 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000

นโยบาย
วิชาการ บางสาวศิรืรัตน์ ตนะทิพย์ 2. ประชุมวิซาการด้านทันตสาธารณสุข เงินบำรุง ตามความประสงค์

นส.ผกาวรรณ บ่'วประเสริฐ
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

งานผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล
คุณภาพ บาง.วาลนา ภูววัฒนาเศรษฐ์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000
นโยบาย

วิซาการ 2. เทคนิคการให้คำปรึกษาและการจัดการภาวะสุขภาพ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 3. มาตรฐานการจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ใน รพ. เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 4. การประเมินความสมบูรณ์ชองเวชระเบียน เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

คุณภาพ นส.นรรัตน์ กิ่งแก้ว 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง 15,000 นโยบาย
วิชาการ 2. การให้บริการผู้ป่วยนอกกับการจัดการสถานการณ์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

โรคโควิต-!9
วิชาการ 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพในบีจจุบัน เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา 4. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 5. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคที่พบปอย เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

คุณภาพ นางอุสุมา วงศ์ตัว 1. มาตรฐาน HA

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. การให้บริการผู้ป่วยนอกกับการจัดการสถานการณ์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

โรคโควิต-!9 เงินบำรุง
วิชาการ 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพในปีจจุบัน เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา 4. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 5. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคที่พบบ่อย เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนชาด 6. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ขอใช้ หมายเหตุ

คุณภาพ นางอำพร วริทุม 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิซาการ 2. อบรมปีนฟูการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 3. การให้บริการผู้ป่วยนอกกับการจัดการสถานการณ์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

โรคโควิต-!9 เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขา 4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพในปีจจุบัน เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 5. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 6. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคที่พบบ่อย เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 7. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 8. การประเมิน คัดกรองผู้ป่วย การแยกประเภทผู้ป่วย เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

และเกณฑ์ ESI
ทักษะ/ส่วนขาด 9. ทักษะการสื่อสารและการสร้างความลัมพันธ์เชิงบวก เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

คุณภาพ บางลัดดาวัลย์ บันทปรีชากุล 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง นโยบาย
ทักษะ/ส่วนขาด 2. การให้บริการผู้ป่วยนอกกับการจัดการสถานการณ์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด โรคโควิต-!9
ทักษะ/ส่วนขาด 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพใบบีจจุบัน เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 4. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 5. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 6. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคที่พบบ่อย เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 7. การประเมิน คัดกรองผู้ป่วย การแยกประเภทผู้ป่วย เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด และเกณฑ์ ESI
ทักษะ/ส่วนขาด 8. ทักษะการสื่อสารเชิงบวกและการทำงานเปีนทึม เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

■ ftrwarmฆพ์พร,รca บีนโพเ) 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ขอใช้ หมายเหตุ

ทักษะ/ส่วนขา นางรุ่งอรุณ ธงชัย 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการประเมินช่วยเหลือ เงินบำรุง

15,000

พัฒนาส่วนชาด
นส.วิจิตร์ .คำมา ผู้ป่วยเบื้องด้นขณะเคลื่อนย้าย

ทักษะ/ส่วนขา นายวีรชน ทรงยศตระกูล 2. ทักษะการสื่อสาร การให้ข้อมูลและการสร้างความ เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
นายสัญชัย สีสอน สัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
นายขจรพักด อินกอง
นายจักรี ปานมี

ทักษะ/ส่วนขา นส.ฉลอง เณรศาสตร์ 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและการประเมินช่วยเหลือ เงินบำรุง 15,000 พัฒนาส่วนชาด
นางรัตนาภรณ์ โตมี ผู้ป่วยเบื้องต้นขณะเคลื่อนย้าย
นายธานีนทร์ นาพุก

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คุณภาพ นส.คิรีลักษณ์ เก่ียวพับธุ้ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิซาการ 2. การใช้กัญชาทางการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ 3. การนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การปรุงยาเฉพาะราย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. การตรวจเวชกรรมสำหรับคลินิกแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. อบรมพัฒนางานด้าน IMC เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 7. เพิ่มศักยภาพการให้บริการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นางพวงเพชร พุ่มเฉ่ียว 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. การใช้กัญชาทางการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์

๔i -
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ขอ'โช้ หมายเหตุ

นางพวง!,พชร พุ่มเฉี่ยว(ต่อ)

15,000

วิชาการ 4. การปรุงยาเฉพาะราย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. การตรวจเวชกรรมสำหรับคลินิกแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. อบรมด้านการดูแลหญิงหลังคลอด เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา 7. อบรมเพื่อการเลื่อนระดับ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นส.ธัญสิริ วงศ์สิริเศรษฐ์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. การใช้กัญชาทางการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การปรุงยาเฉพาะราย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. การตรวจเวชกรรมสำหรับคลินิกแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตานความประสงค์
วิชาการ 6. อบรมด้านการดูแลหญิงหลังคลอด เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชาด 7. อบรมเพื่อการเลื่อนระดับ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นางวันเพ็ญ ซ่ืน1ซม 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. การใช้ยาสมุนไพรเป็นยารักษาโรค เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. อบรมด้านการดูแลหญิงหลังคลอด เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชาด 5. การนวดสปาไทยล้านนา เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

(ร เพ ^พ ิม พ ์พ รรณ  ih ils ii)
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ช่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ขอใช้ หมายเหตุ

คุณภาพ นางลาววัจรินทร์ จรสุชเสงี่ยม 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. การใช้ยาสมุนไพรเป็นยารักษาโรค เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การนวดรักษาทางการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. อบรมด้านการดูแลหญิงหลังคลอด เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 5. การนวดสปาไทยล้านนา เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

วิชาการ นส.กาญจนา สมปาน 1. การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

บายเสกสรร โตแตง ไม่มี

นส.จุฑารัตน์ กันกลั่น ไม่มี

นางฉวีวรรณ ครองบุญ ไม่มี

นางวงเดือน จันทบากูล ไม่มี

O - ,
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ชอใช้ หมายเหตุ

งานให้คำปรึกษา กลุ่มงานการพยาบาล
วิชาการ นางมาลัย ชัยกจ 1. เทคนิคการให้คำปรึกษาและการจัดการภาวะสุขภาV เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นางประพัฒสรณ์ อมรพิพัฒน์ 1. เทคนิคการให้คำปรึกษาและการจัดการภาวะสุขภาV เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 2. อบรมพินฟูการบำบัดยาเสพติด เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. อบรมพินฟูสุขภาพจิตและจิตเวช เงินบำรุง ตามความประสงค์

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ กลุ่มงานการพยาบาล
วิชาการ นายนำพล นันทปรีชากุล 1. อบรม Mikrotik:MTCNA เงินบำรุง

15,000
ตามความประสงค์

วิชาการ 2. อบรม C en to s  Linux เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. อบรม HOSxP เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นายนครินทร์ เกตุวิระพงศ่ 1. โปรแกรมบริหารงาน รพ. HOSxp เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. วิชาการเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ตามที่กระทรวง เงินบำรุง ตามความประสงค์

tw m r $ u พัพรรณ ปีนโท!) 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาพ งบประมาพที่ฃอใข้ หมายเหตุ
งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก กลุ่มงานการพยาบาล

ความเสี่ยง นางนิดยา นวลบุ 1. อบรมสอบสวนระบาดวิทยา เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
ความเสี่ยง 2. การฟ้องกันระบาดโรคอุ'บดใหม่ Covid-19 เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 3. อบรม ICN forrum เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. อบรมเฉพาะทางหัวหน้างาบ CSSD และการทำปราศจากเช ื้อ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. พินพ่พยาบาลเวชปฏิบัติ NP เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. อบรมการควบคุมการฟ้องกันติดเชื้อ สวบสวนระบาGเงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 7. การปรับปรุงบุคลิกภาพ การสื่อสารในชุมชน เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชาด 8. การทำวิจัยการพยาบาล เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 9. อบรมผู้บริหารระดับด้น เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ข้อสั่งการ 10. Covid-19 เงินบำรุง นโยบาย
ข้อสั่งการ 11. การจัดการขยะติดเชื้อ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม รพ. เงินบำรุง นโยบาย
ข้อสั่งการ 12. การฟ้องกันการติดเชื้อบุคลากร การส่งเสริมวัคซีน เงินบำรุง นโยบาย
ข้อสั่งการ 13. อบรมการสร้างโปรแกรม เก็ฃข้อมูลทาง IT เงินบำรุง นโยบาย

วิชาการ นางซ?ธิขา ทินปราณี 1. การตัดเย็บเสื้อผ้า เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ น.ส.,ชว ิผา แร่แพ่ง 2. การใช้นำยาและเครื่องชักผ้า เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นางกุ?นันท์ โท้แก้ว 3. การปรับบุคลิกภาพและการบริการ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การทำปราศจากเชื้อเบื้องด้น เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 5. การเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม IT เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 6. การเรียน CQI และนวัตกรรม เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 7. การจัดการขยะติดเชื้อ อาซีวอนามัย เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

นพัพรรผ ปีนโพช้ื} 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบป่ระมาณที่ฃอใข้ หมายเหตุ

วิชาการ นางบุญเรียง ดีจันท่ร์^.; 1. การเก็บข้อมูลโปรแกรม G oogle ไดร์ฟ เงินบำรุง

15,000

ตามความป่ระสงค์
วิชาการ นส.เกศนรีนทร์ วันใจ 2. อบรมหลักสูตรเฉพาะทางงานจ่ายกลาง เงินบำรุง ตามความป่ระสงค์
วิชาการ นางลลิดา ผ่องนาค 3. อาซีวอนามัย สารเคมี และความปลอดภัย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การบันทึกหนังสือราชการและวาระประชุม เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. โปรแกรมชั้นพื้นฐานคอมพิวเตอร์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนชาด 6. การเซียน CQI เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนชาด 7. การปรับบุคลิกภาพเพื่อการบริการ เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนขาด 8. การดูแลบริหารจัดการระบบเครื่องกรองนํ้า เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 9. CSSD เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนขาด 10. 1C เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

วิชาการ นางนันท์นภัส เณรศาสตร์ 1. อบรมพื่นฟูเวชปฏิบัติทั่วไป เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นส.สุชาดา เดชะศิลารักษ์ 1. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยบอก เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. อบรมการดูแลผู้ป่วยวัณโรค เงินบำรุง ตามความประสงค์

คุณภาพ นางจินตนา เมฆิน 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. อบรมพินฟูการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชาด 3. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ข้อสั่งการ 4. แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย AIDS เงินบำรุง

(นางลาวพิมพ์พรรณ ป่นนแ) 
in  ษ การ'น*พทบาลวัดโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ชอใช้ หมายเหตุ

ทักษะ/ส่วนขา นางรัตนาภรณ์ โตมี 1. การช่วยปีนคืนชีพเบื้องด้น เงินบำรุง 15,000 พัฒนาส่วนขาด

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
วิชาการ นางละมัย เกตะมะ 1. อบรมปีนฟูการรักษาโรคเบื้องด้น เงินบำรุง 15,000

ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 2. การจัดทำแผนงานโครงการ เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

คุณภาพ นางวารินทร์ อิ่มหมี 1. เกี่ยวกับ HA เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 2. อบรมปีนฟูการรักษาโรคเบื้องด้น(NP) เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางนภัสวรรณ ปีญญวานซ 1. Flow ชองการให้บริการผู้ป่วยโรคระบาด เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นายจรูญ มีอุดร 1. การควบคุมโรค เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นส.อมรมาศ . ค ุคั่น 1. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการงาน เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การพัฒนาศักยภาพในงานอนามัยโรงเรียน เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นส.พรพัสนันท์ เหลาเกลี้ยง 1. Flow ของการให้บริการผู้ป่วยโรคระบาด เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
นางจิราวรรณ ธูปบูชา

วิชาการ นส.อโณทัย มีกัณหา 1. การพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของทันตบุคลากร เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

£ ะ ะ >
& พ ฑ ป ีน พ ั« ร ร ผ  ปีนโพร} 
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แผนการพัฒนา,ของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิชาการ นส.กาญจนา มีบีงพร้าว 1. อบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. อบรมพิ่นฟูงานแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางวับเพ็ญ เพ็งเพชร 1. อบรมเพิ่มพูนศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
2. อบรมพินฟูงานแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์
3. ประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ บางสาวบุรัสกร ทองรัตนิ 1. อบรมด้านงานสารบรรณ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

กลุ่มงานประกันสุชภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
วิชาการ นส.เพลินพิศ พุกทอง. 1. ระบบE-claim เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ นส่!•จุฑา,รัตน์ กันกลั่น 2. สิทธิการรักษาพยาบาล ต่างด้าว เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. แนวทางขอรับค่าใช้จ่าย สปสซ. เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 4. การเขียนรายงานในระบบ Hos xp (เพลินพิศ) เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

วิชาการ นส.มนฤดี ด้วงแก้ว 1. การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล พรบ.,ประกันสังคม เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 2. สิทธิการรักษาพยาบาล ต่างด้าว เงินบำรุง ตามความประสงค์

ลท*สา'}พิมพ็'พรรณ ร่เ'u lร'ส์) 
เ^าพ ก าร ใร ง พ ย าบ ,'r a M น*(ถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิชาการ นส.สายชล ดีอินทร์ 1. ระเบียบพัสดุ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 2. งานธุรการ/สารบรรณ เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ บายคมสัน เทพทิพย์ 1. E-claim สิทธิข้าราชการ เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยทุกสิทธิ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
วิชาการ 3. ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

งานคลินิค'โรคเร้ือรัง กลุ่มงานการพยาบาล
คุณภาพ นส.ทิวารัตน์ คำเครือคง 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
ทักษะ/ส่วนขาด 2. การให้บริการผู้ป่วยนอกกับการจัดการสถานการณ์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

โรคโควิต -19
ทักษะ/ส่วนขาด 3. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภัยสุขภาพใบปึจจุบัน เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 4. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ข้อสั่งการ 5. การประเมินและคัดกรองภาวะสุขภาพ เงินบำรุง
ข้อสั่งการ 6. แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในโรคที่พบบ่อย เงินบำรุง
ข้อสั่งการ 7. การประเมิน คัดกรองผู้ป่วย การแยกประเภทผู้ป่วย เงินบำรุง

วิชาการ นางจารุวรรณ วรวิเศษกุล 1. ความรู้ เบาหวาน + ความดัน เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 2. ความรู้ไรคไต เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางเอมอร พันมา 1. อบรมพินฟูเวชปฏิบัติทางตา เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

(นางสาวพิมพัพรรณ บันใฝเ} 
ผู้คำนวยก'ฬรง'?ฒ'ทraวัตโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสุตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

ทักษะ/ส่วนขา นางสำราญ ถมใย 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และการประเมินช่วยเหลือ เงินบำรุง

15,000

พัฒนาส่วนขาด
นางสาวฉันชนก อ่ิมหมี ผู้ป่วยเบื้องต้นขณะเคลื่อนย้าย

ทักษะ/ส่วนขาด 2. ทักษะการประเมินผู้ป่วยภาวะนํ้าตาลในเลือดตํ่า เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ในคลินิค NCD

กลุ่มงาน๓ สัชกรรมแ ล ะ คุ้มครองผู้บริโภค
คุณภาพ นส.กานติมา สุขโฉม 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,PCT,PTC เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. RDU เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. ADR เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. การใช้กัญชาทางการแพทย์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 7. Covid เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 8. Warferin เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 9. Chronic Disease เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนขาด 10 Infectious Disease เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนชาด 11. การดแลผู้สูงอายุ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ บส.จรภา เล่าทรัพย์ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R ,น'วัตกรรม ,CQI เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. HR,RM,PTC,PCT เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. วัณโรค เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. ADR เงินบำรุง ตามความประสงค์

(.'ฝางลาวพิมพ '< V ■ > iii บํน in t i
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิชาการ นส.จีรภา เล่าทรัพย์(ต่อ) 6. RDU เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 7. กัญชาทางการแพทย์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนขาด 8. Paliative care เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นส.สุรี'รัตน์ ด้วงเต๊ะ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R 1CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,HR,PTC,PCT เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. ADR เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. RDU เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 7. CKD เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 8. HAD เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 9. Warfarin clinic เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 10. กัญชาทางการแพทย์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 11. เภสัชกรรมบริบาล เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นายจักรพงษ์ เงินกลั่น 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R ,CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,HR,PTC,PCT เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. A sthm a และ COPD เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. ARU เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. คบส เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 7. Paliative care เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 5. กัญชา เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

{นา-}ส'ไ'.•ค์ J.-;' '■ ,'i 1..,; ปนistS)
& § 'm  ย การ'b m  ยาษาลวัดโบฟ?



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ชอใช้ หมายเหตุ

คุณภาพ นส.ปรัฎฐกร พ่วงเห่ืเอง 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R ,CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,HR,PTC,PCT เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. ADR เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. RDU เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. จิตเวช เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา 7. warfarin,Palliative,กัญชา เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นส.กบกวรรณ. จันทร์โต 1. มาตรฐาน HA นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R ,CQI,นวัตกรรม นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,HR,PTC,PCT นโยบาย
วิชาการ 4. เบาหวาน,ความดัน,CKD,ADR ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 5. คลินิกกัญชา พัฒนาส่วนขาด

คุณภาพ นางณภัทร์ วิลาสินี 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R ,CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 3. ประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะ จพ.เภสัช เงินบำรุง ตามความประสงค์

คุณภาพ นส.จารุนัย คำมิ่ง 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. งานคุ้มครองผู้บริโภค เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 3. ประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะ จพ.เภสัช เงินบำรุง ตามความประสงค์

พวงสาวm m m รณ i h k 4 )  
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ขอใช้ หมายเหตุ

คุณภาพ นส.จินดารัตน์ กิจกายี 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. R2R 1CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,HR,PTC,PCT เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. ประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะ จพ.เภสัช เงินบำรุง ตามความประสงค์

คุณภาพ นายวิน์จ อ้วนไตร 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ นส.เพ็ญคิริ คำเหมือดแอ่ 2. R2R ,CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม 3. RM,HR,PTC,PCT เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. ประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะ จพ.เภสัช เงินบำรุง ตามความประสงค์

คุณภาพ นางสุดคนง ปาบมื 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง
15000

นโยบาย
คุณภาพ นส.ประภาพรรณ สมบูรณ์พงพาจ 2. R2R ,CQI,นวัตกรรม เงินบำรุง นโยบาย
ทีมคร่อม นายพรชัย วันรักซาต 3. RM,HR,PTC,PCT เงินบำรุง นโยบาย

กลุ่มงานการพยาบาล
คุณภาพ นางเรืองคิริ ไกรคง 1. ประชุมวิชาการของชมรมผู้บริหารการพยาบาล รพซ. เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
คุณภาพ 2. ประชุมวิชาการผู้บริหารการพยาบาล กระทรวง เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตรการจัดทำงบประมาณ นโยบาย
วิชาการ 4. การบริหารสัญญาและการตรวจสอบพัสดุ เงินบำรุง นโยบาย

วิชาการ นางวิมลวรรณ รัคมื 1. อบรมการให้รหัสโรครหัสหัตถการ เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา นางสาวกาญจนา สมปาน 2. การเซียนหนังสือราชการ (วิมลวรรณ) เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

พางสาวพ็มพ็พรรณ 
ผู้1อำ,นวยการ'โรง?รยาบ
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

งานเยี่ยมบ้าน กลุ่มงานการพยาบาล
วิชาการ นางกันยารัตน์ มาเกตุ 1. ปีนฟูการดูแลแบบประคับประคอง เงินบำรุง

15,000
ตามความประสงค์

วิชาการ 2. ปีนฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ปีนฟูผู้ปฎิบ้ตการพยาบาลชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางอรพินทํ กันไทย 1. พื้เนฟูการดูแลแบบประคับประคอง เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. ฟ้นฟู เวชปฏิบัติทางตา เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ปีนฟูเวชปฏิบัติการรักษาเบื้องต้น เงินบำรุง ตามความประสงค์

งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาล
วิชาการ นส.สมคิด เฝือกวิสุทธึ๋ 1. การระบาดวิทยา เงินบำรุง

15,000
ตามความประสงค์

วิชาการ 2. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ A dvance เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางเรณู สุขอ่วม 1. หื้เนฟูการพยาบาลฉุกเฉิน เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ นส.ทิพรัตน์ จันสีชำ 2. การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นส.นภาวี 1 3. การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง โรงพยาบาล เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นส:รัชดาภรณ็ อํ่าอ่วม 4. การช่วยชีวิตชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นส.กมล,วรรณ อิ่มสรรค์ 5. อบรมหึ๋เนฟูชันสูตรพลิกศพและนิติเวช (นภาวิ,เบญจ' เงินบำรุง ตามความประสงค์

นส.พรชนก ชะนะมา 6. อบรมการกู้ชีพ ทาง'นาและทางอากาศ (ซาญฤทธึ๋,กัผฐมณี)
นส.เบญจวรรณ มั่นคง
นายชาญฤทธ เนียมเทศ
นส.นวรัตน์ บุญบุร่า

พรรรน ไร่'น'โฟเ}
พูานวยการโรริพยาบาลวัดโบสถ์



แผนการพัฒนา'ของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ป ี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิขาการ นายกัณฐมณี ทวิผล 1. ปีนฟูการพยาบาลฉุกเฉิน เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การดูแลผู้บาดเจ็บก่อนถึง โรงพยาบาล เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การช่วยชีวิตชั้นสูง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. อบรมปีน'ฟูชันสูตรพลิกศพและนิติเวช (นภาวิ,เบญจ' เงินบำรุง ตามความประสงค์

6. อบรมการกู้ชีพ ทางนํ้าและทางอากาศ (ชาญฤทธิ้,กัณฐมณี)

คุณภาพ นางสงน บุญญะ 1. มาตรฐาน HA เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. โรคที่มีความเสี่ยงสูงในหญิงตั้งครรภ์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในระยะต่าง ๆ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. ความร ูเ้รื่อง NST เงินบำรุง ตามความประสงค์

คุณภาพ นางกลองทอง สุขฤทธี้ ไม่มี เงินบำรุง - ตามความประสงค์

วิชาการ นางนฤมล สุชาติธรรม 1. ฟ้นฟูเวชปฏิบัติ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
นางธัญญ์ณัฐ แสงมี

วิชาการ นส.กัญญารัตน์ เอี่ยมซาวนา 1. ปีนฟูอบรม CPR เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
นส.บุศ ยา บุญส่งแท้
นส.สุนิ'ษา สนสีสัตย์
นส.สุนิสา อุนเรือน

£ 3 -
(นพฑฟ้มพ์พ'!รณ ป ่น พ ) 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ช่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

งานห้องคลอด กลุ่มงานการพยาบาล
วิชาการ นางรวิวรรณ สงคราม 1. ปีนฟูวิชาการวิสัญญีพยาบาล เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 2. การ CPR ทารกและมารดา เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 3. การดูแลมารดาและทารกในภาวะวิกฤต เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนขาด 4. กมาให้คำปรึกษาในวัยรุ่น เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 5. การป่องกันและควบคุมการติดเชื้อ เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนขาด 6. มาตรฐานงาบสุขศึกษา เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนขาด 7. การเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

วิชาการ นส.สุวินันท์ ศรีอรุณราช 1. CPR หญิงตั้งครรภ์ เงินบำรุง
15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ 2. ภาวะอุกเฉินทางสูติศาสตร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นส.นราภรณ์ สังซัย 1. อบรม CPR หญิงตั้งครรภ์ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 2. NCPR เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นส.จารุพร ป่นปาน 1. CPR เด็ก เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ นส.จุฑามาส ธนะศรี 2. CPR มารดา เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นส.เกวลิน ก ุช ฺว. เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางวสี สีแสง 1. การกู้ชีพมารดา และ ทารก เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การพยาบาลผู้คลอดตามมาตรฐานป็จจุบัน เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. วิชาการเกี่ยวกับงานการพยาพยาบาลผู้คลอด เงินบำรุง ตามความประสงค์

ทักษะ/ส่วนขาด 4. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

^ ะ ^
พวงสาT น;พัทรรพ ih ih ร )  

ผู้อำนวยทารโรงพยาบาลวัคโบสถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิซาการ นางศรีมาลา. คงเดช 1. อบรม CPR มารดา-ทารก เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิซาการ นางสาว'นราภรณ์ ลังขัย 2. อบรมนมแม่ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ นางสาวสุวินับท์ ศรีอรุณราช 3. อบรมการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มิภาวะเสี่ยง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ นางวสี สิแสง 4. อบรมการใช้ยาทางสูติกรรม เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. อบรมปีนฟูเวชปฏิบ้ติ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. อบรมการเฝืาระวังการแท้ง (สุวิ'นนท์) เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 7. อบรม COPD A sthm a (วสี) เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
วิชาการ นส.ดาหวัน จันทร์อิน 1. ระเบียบการเงินการคลัง เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ระบบควบคุมภายใน เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิซาการ จ.ส.อ.'นพศูรย์ เหลือแย้ม 1. อบรม งานพัสดุ ( จัดซื้อ จัดจ้าง) เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. อบรมงาน ENV เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. ITA 1 EIA เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นส.บุญญาพร หทัยกรรณ์ 1. การเงินการคลัง เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ 2. ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นางชุติมา สุวรรณภูมิ 1. การวางแผนกำลังคน,โครงสร้าง,FTE เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
วิชาการ 2. สิทธิประโยชน์ชองช้าราชการ,ลูกจ้าง,พกส. เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 3. H app inom eter 9 ด้าน เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 4. โปรแกรม HROPs เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 5. คอมพิวเตอร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

ฑพิน’/;ท'ไร่ร{บ ปีนh 4 )
นวยการโรงทยานาล^!พถ์



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ช่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมา๓ งบประมาฌที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิชาการ นางปียาภรถ! ทิมมะ 1. หลักสูตรเกี่ยวกับงานธุรการ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นส.สุนิสา ปานมงคล 1. เรื่องการใช้สิทธิการรักษาต่างๆ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นางวารุณี บุณพัฒนศักดํ่ 1. โครงการพัฒนาระบบบัญชีหน่วยบริการ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นายตีวฤทธึ๋ อุ่นเรือน 1. งานพัสดุ เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. งานจัดซื้อจัดจ้าง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. งานก่อสร้าง เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นส.สายใจ ดีอมVIร์ 1. อบรมเกี่ยวกับการลงโปรแกรมรับเช้าและจ่ายๆ เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. ประชุมเกี่ยวกับโปรแกรมการนำชองเช้าคลัง เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. อบรมคอมพิวเตอร์ประเภทโปรแกรมเกี่ยวกับการจัด เงินบำรุง ตามความประสงค์

ซื้อและคลัง

วิชาการ นส.สุพิขขา พิพัฒน์เทอดสกุล 1. ด้านการเงินเรียกเก็บค่ารักษาๆ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์

วิชาการ นส.ซับยพร มากระตี 1. งานโภชนาการเพื่อสุขภาพ เงินบำรุง 15,000 ตามความประสงค์
วิชาการ นางแฉล้ม มาอากาค
วิชาการ นางฉลอง ปานมี

C 2 ~
เนา'3ลาวพิมพ์พร รณ โท/พ*!,) 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

วิชาการ นายบุญมี น้อยบัว 1. การฟ้นคืนชีพ ผู้ป่วย เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ นายพิเจฐ จงทอง 2. สิทธิประโยชน์ พกส. เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา นายเยียม บุญทั่ง 3. เพิ่มพูน ทักษะ พชร. เงินบำรุง ตามความประสงค์

นายทัตพงศ์ คำมา
นายศรัญญ จันทร์รักษ์

วิชาการ นายทองย้อย นุชชม 1. ด้านช่างซ่อมบำรุง เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ นายเชาวฤทธี้ ทองเพขร 2. สิทธิประโยชน์ พกส. เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นายเอกชัย ป่นปาน 3. การดูแลรักษา บ่อบำบัด,ขยะ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขา นายประหีบ ทินปราณี 4. คอมพิวเตอร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

นายจรัญ ป่นปาน

ทักษะ/ส่วนชา นายศุภโชค ชำเอี่ยม 1. เพิ่มพูนทักษะ รปภ. เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขา นายทวีผล ลือชา 2. สิทธิประโยชน์ พกส. เงินบำรุง ตามความประสงค์

นายปราณีต นาคยิ้ม /
นายน้อย มียวน

วิชาการ นส.สุภาพร พรมมา 1. ด้านการติดเชื้อ 1C เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ นส.พรวน 1สุขจันทร 4. ด้านอุบัติการณ์ ความเสี่ยง เงินบำรุง
ทักษะ/ส่วนขา นส.บัณพร ซิณวงษา 5. คอมพิวเตอร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา นางวรารัตน้ สุขนอก 6. พฤติกรรมบริการ เงินบำรุง ตามความประสงค์

นส.สมพาน นาคชำ -
นส.กัณธิมา นองเทศ

p -
(นพาวพ ิมพ ์พรรณ บันโ๗f)



แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใช้ หมายเหตุ

งานผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล
วิชาการ นางวิมล สุขฤทธึ๋ 1. IMC เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. Palliative care เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชาด 3. การแปลผล EKG เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
ทักษะ/ส่วนชาด 4. การบันทึกทางการพยาบาล เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด

ความเสี่ยง นางเนื้อทอง ทาทอง 1. โรคระบาด เงินบำรุง

15,000

นโยบาย
ความเสี่ยง 2. การพยาบาลผู้ป ่วยโควิต-!9 เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 3. การบันทึกทางการพยาบาล เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 5. การอ่าน EKG เบื้องต้น เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 6. การดูแลผู้ป่วยอาการทางสมอง เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นส.จรวดี ยังเหม็น 1. การพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤต เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติด เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การพยาบาลผู้ป่วยโควิต -19 เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ บางวรรณวิภา สีหะวทจ่ 1. การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิต-!9 เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น ทึ๋เนฟูเวชปฏิบัติ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การดูแลและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดิ้อยา เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การอ่าน EKG เงินบำรุง ตามความประสงค์

เนาพาวพมพพัรรณ นืน้โ่พเ่) 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอไข้ หมายเหตุ

วิชาการ นส.นิซนันท์ ชื่นแสงมอญ 1. การดูแลผู้ป่วย วิกฤต เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การดูแลผู้ป่วยโรคโควิต-!9 เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิชาการ นส.ดามพวัลย์ อ่อนดาบ 1. การดูแลผู้ป่วย โควิต-!9 เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การดุแลผู้ป่วย โรคหัวใจ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 3. การดูแลผู้ป่วยโรคไต เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การดูแลผู้ป่วย A sthm a เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 5. การอ่าน EKG เงินบำรุง พัฒนาส่วนชาด
ทักษะ/ส่วนชาด 6. การ Audit ch o rt เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

วิชาการ นางกิงกาญจบํ ทุกทอง 1. การอ่าน EKG เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา นส.ศรสวรรค แก้วมพี 2. การ aud it chart เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ นส.อรณี บุญคำกุล 3. ผู้ป่วยเบาหวาน (กิ่งกาญจน์) เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนชา นส.รัชนีวรรณ อํ่าอ่วม 4. การเขียนบันทึกทางการพยาบาล (ศรสวรรค์) เงินบำรุง ตามความประสงค์
ข้อสั่งการ 5. โรคไข้เลือดออก (ศรสวรรค์) เงินบำรุง นโยบาย
ข้อสั่งการ 6. โรคท้องร่วง (อร{น) เงินบำรุง นโยบาย
ข้อสั่งการ 7. Med Error (อรพี) เงินบำรุง นโยบาย
วิชาการ 8. การดูแลผู้ป่วย Palliative care  (รัชนีวรรณ) เงินบำรุง ตามความประสงค์
ข้อสั่งการ 9. การพยาบาลผู้ป่วย A lcohol with drow al เงินบำรุง นโยบาย
ข้อสั่งการ 10. Asthm a เงินบำรุง นโยบาย

ะ)
n w พ์พรรฌ ซ่นโท% 
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แผนการพัฒนาของบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ ปี 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอใข้ หมายเหตุ

นางแสงทอง มากขำ ไม่มี
นางวิไลวรรณ ทองเนียม ไม่มี
น.ส.มาลี ทิมปานคุซ ไม่มี

วิซาการ นางพัซราภรณ์ บุญคง 1. การบันทึกทางการพยาบาล เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิซาการ 2. งานคุณภาพ QA เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ 3. การนิเทศทางการพยาบาล เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิชาการ 4. การดูแลผู้ป่วยทางด้านอายุรกรรม,ศัลยกรรมต่าง ๆ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนซาด 5. การเขียนแผนยุทธศาสตร์ เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

วิซาการ นางคูณ อิ่มกระจาง 1. การดูแลผู้ป่วยโควิต-!9 เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิซาการ 2. การดูแลและปีองกันการแพร่กระจายเชื้อ เงินบำรุง ตามความประสงค์
วิซาการ 3. การอ่าน EKG เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 4. C om puter เงินบำรุง พัฒนาส่วนซาด
ข้อสั่งการ 5. การดูแลผู้ป่วย COPD เงินบำรุง นโยบาย

วิซาการ นางวศินี ดีธงทอง 1. การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิต-!9 เงินบำรุง

15,000

ตามความประสงค์
วิซาการ 2. 1C การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนขาด 3. การบันทึกเวซระเบียน เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด
วิซาการ 4. การดูแลและปีองกันการแพร่กระจายเชื้อดิ้อยา เงินบำรุง ตามความประสงค์
ทักษะ/ส่วนซาด 5. การอ่าน EKG เงินบำรุง พัฒนาส่วนขาด

(บพท'พมพ ัพรรณ  f o y j )

พู้ถ์านวยการโรงพย'ททล■พบ!!ถ์



แผนการพัฒนาจองบุคลากรโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ 2565
ด้าน ซ่ือ หลักสูตร/โครงการ แหล่งงบประมาณ งบประมาณที่ฃอไข้ หมายเหตุ

วิชาการ นายอนุพันธ์ ทับจีบ 1. การดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิชาการ 2. การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เงินบำรุง ตามความประสงค์

วิซาการ นางสาวจุฑานาศ กระมลคร 1. ระบาดวิทยา /  การสอบสวนโรค เงินบำรุง
15,000

ตามความประสงค์
วิซาการ นส.วิไลลักษณ ยู่ไทย 2. อาซีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ENV เงินบำรุง ตามความประสงค์

แผนรวม เจ้าหน้าที่ทุกคน 1. การผีเกอบรม/ซ้อมแผนอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่

งบโครงการ
2. การผีเกอบรม/ซ้อมแผนการฟ้องกันอัคคีภัย
3. ด้านการควบคุมป้องกันการติดเซื้อ
4. เตรียมความพร้อมมาตรฐานHA
5. การรายงานอุบัติการณ์และความเสี่ยง

<=5-
Qtmnmรมพัm ร (ม O ulni) 
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แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศโรงพยาบาลวัดโบสถ 
เรื่อง แนวทางการเผยแพรขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน พ.ศ. 2564 

สำหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค สังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 
แบบฟอรมการขอเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของหนวยงานในสังกัดโรงพยาบาลวัดโบสถ 

 
ช่ือหนวยงาน  : กลุมงานบริหารท่ัวไป โรงพยาบาลวัดโบสถ 
วัน/เดือน/ป  :    21   ธันวาคม 2564 
หัวขอ  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 

รายละเอียดขอมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)            
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลวัดโบสถ ประจำปงบประมาณ 2565 

ภายนอก  :  ไมมี 
หมายเหตุ  : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
                   ผูรับผิดชอบการใหขอมูล                                  ผูอนุมัติรับรอง 
 

                                                                                                      
                    (นายพนม  พรหมเมศร)                              (นางสาวพิมพพรรณ  ปนโพธิ์) 
        ตำแหนง หัวหนากลุมงานบริหารท่ัวไป                 ตำแหนง ผูอำนวยการโรงพยาบาลวัดโบสถ 
      วันท่ี.....21... เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2564..           วันท่ี.....21... เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2564. 
 

 

 
วันท่ี.....21... เดือน..ธันวาคม. พ.ศ. 2564.. 
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