
          
                                                                                         
 
 

 
                                                                

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ล าดับ หลักสตูร/หัวข้อท่ีต้องการไปพัฒนา  วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย  วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ  หมายเหต ุ
1 Shared Vision การท างานเครือข่ายเพื่อ

ความส าเร็จ 
-เรียนรู้แนวคดิคุณภาพ/
มาตรฐาน HA 

ก าหนดเปูาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลใน
เครือข่ายและจัดท า
แผนปฏิบัติการของ
เครือข่าย 

ประชุมผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์

 2565 -  

2 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน 

-เรียนรู้แนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส ์

ก าหนดเปูาหมายใน
การพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 -  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนโรคใน
ภาวะวิกฤตสิุขภาพจิต 

เรียนรูเ้รื่องการเฝูาระวัง
ทางสาธารณสุขและการ
สวบสวนทางระบาดวิทยา 
และการสอบสวนโรคใน
ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต 

เพื่อฝึกปฏิบัติการ
สอบสวนโรคใน
ภาวะวิกฤต
สุขภาพจิต 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 -  

4 อบรมเชิงปฎิบัติการ ทฤษฎีและการ
จัดการความปวดส าหรับนัก
กายภาพบ าบัด 

เพื่อให้นักกายภาพบ าบัด
เข้าใจพ้ืนฐานกายวิภาค
ศาสตร์ สรรีวิทยา และ
พยาธิวิทยาเกี่ยวกับกลไก
ของความปวดและจติ
สังคม 

-เพื่อน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ทาง
คลินิก 

ประชุมผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์

2565 3000.-  

5 Shared Vision การท างานเครือข่ายเพื่อ
ความส าเร็จ 

-เพื่อสร้างรูปแบบสมาชิก
การพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลด้วยระบบ
เครือข่าย ความร่วมมือท่ีมี
ความเข็มแข็ง 

ก าหนดเปูาหมายใน
การพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลใน
เครือข่ายและจัดท า
แผนปฏิบัติการของ
เครือข่าย 

ประชุมผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์

 2565 -  

 
 
 
 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ล าดับ หลักสตูร/หัวข้อท่ีต้องการไปพัฒนา  วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย  วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ  หมายเหต ุ
6 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพการ

ควบคุมภายใน 
-เรียนรู้แนวทางการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายในด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส ์

ก าหนดเปูาหมายใน
การพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 -  

7 อบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนโรคใน
ภาวะวิกฤตสิุขภาพจิต 

เรียนรูเ้รื่องการเฝูาระวัง
ทางสาธารณสุขและการ
สวบสวนทางระบาดวิทยา 
และการสอบสวนโรคใน
ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต 

เพื่อฝึกปฏิบัติการ
สอบสวนโรคใน
ภาวะวิกฤต
สุขภาพจิต 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 -  

8 อบรมเชิงปฎิบัติการ ทฤษฎีและการ
จัดการความปวดส าหรับนัก
กายภาพบ าบัด 

เพื่อให้นักกายภาพบ าบัด
เข้าใจพ้ืนฐานกายวิภาค
ศาสตร์ สรรีวิทยา และ
พยาธิวิทยาเกี่ยวกับกลไก
ของความปวดและจติ
สังคม 

-เพื่อน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ทาง
คลินิก 

ประชุมผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์

2565 3000.-  

9 พยาบาลวิชาชีพเวชปฎิบัติก าการดูแล
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังสถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019  

เพื่อฟ้ืนฟูวิชาการด้านการ
ดูแลผูปุ้วยโรคเรื้อรังสร้าง
และขยายเครือข่ายการ
ประสานความร่วมมือใน
ทีมสุขภาพ 

ส าหรับพยาบาลเวช
ปฏิบัติก าการดูแล
ผู้ปุวยโรคเรื้อรังใน
สถานการณ์ที่มีการ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 

ประชุมแบบ on 
site 

 2565 2,000.-  

10 การอบรมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหาร
จัดการยาและเวชภัณฑ ์

-เพื่อสร้างรูปแบบสมาชิก
การพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลด้วยระบบ
เครือข่าย ความร่วมมือท่ีมี
ความเข็มแข็ง 

เพื่อพัฒนาเครือข่าย
การบริหารจัดการ
ยาและเวชภัณฑ์ 
ติดตามผลการด าน
เนินงานเภสัชกรรม
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 -  

 
 
 



แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 

ล าดับ หลักสตูร/หัวข้อท่ีต้องการไปพัฒนา  วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย  วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ  หมายเหต ุ
11 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้จัดการ

ดูแลผูสู้งอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายดุ้วยการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขในสถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา -
2019 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานการ
ให้บริการสุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว 

ส าหรับพยาบาลที่ก ากับ
ดูแลผูสู้งอายุระยะยาว 
และการดูแลผู้สูงอายุใน
สถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 

ประชุมผา่นสื่อ
อิเลคทรอนิกส ์

2565 -  

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการขับเคลื่อน
การด าเนินส่งเสริมสุขภาพจติ ปูองกัน
และควบคมุปัจจัยที่ก่อให้เกิดปญัหา
สุขภาพจิตตลอดชีวิต 

เพื่อให้บุคลากร
สาธารณสุขมีความรู้ความ
เข้าใจ ในนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานส่งเสรมิ
สุขภาพจิต ปูองก้นและ
ควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกดิ
ปัญหาสุขภาพจิตตลอด
ชีวิต 

เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสุขภาพจิตสู่
เปูาหมายระดับพื้นท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 -  

13 ประชุมวิชาการของทันตแพทย์ประจ าป ี เพื่อให้ทันตแพทย์ได้รบั
ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมยั อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทันตแพทย์ 

เพื่อน าไปใช้ในการ
บริหารและพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการในหน้าท่ี
ทันตแพทย์ของส่วน
ราชการ 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 3,000  

9 อบรมสาขา Intermediate Care เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรแต่ละสาขา
วิชาชีพทุกระดับใน รพ.
ศูนย์ รพ.ท่ัวไป รพช. และ
รพสต. 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ในเขตสุขภาพท่ี 3 
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการท างาน 

ประชุมแบบ on 
site 

2565 45,000.-  (อบรม 4 
เดือน) 

 

(นายวศิน   ทองทรงกฤษณ์) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง                                                                  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว 


