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ค ำน ำ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) คือส่วนสําคัญของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ประกอบด้วย กระบวนการเทคนิคเครื่องมือวิธีการต่างๆ เพ่ือการพัฒนาความรู้และทักษะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ
ที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม” ขณะเดียวกันการพัฒนาบุคลากรที่ดีจะส่งผลให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในการทํางานมี
ศักยภาพสูงขึ้นนําพาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ    
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้จัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือมุ่งให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถในปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทํางานอย่างมีความสุข  

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

มกราคม 2565 
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สำรบัญ 

                                                                                                                    หน้ำ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงำน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค ์       1 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)       3 
ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุบสนุนบริการสุขภาพ      4 
นโยบายการดําเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเกี่ยวข้อง 5 
นโยบายอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       6 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ        7 
อัตรากําลัง           10 
โครงสร้างองค์กร          11 
พ้ืนที่รับผิดชอบ                    12 
หลักสูตร แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศบส.11      13 

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล    

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน        18 
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ      22 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ     25 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์        31 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม       42 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ       49 

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

คณะผู้จัดทํา          54 
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เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรระบบบรกิำรสุขภำพ 

และระบบสุขภำพภำคประชำชนให้มีคุณภำพ 

เพื่อกำรคุม้ครองผู้บริโภคและกำรพึ่งตนเองดำ้นสุขภำพ 
ที่ย่ังยืนแบบมีส่วนร่วม 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคล่ือนให้สถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

3. พัฒนาและขับเคล่ือนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม     
การแพทย์ครบวงจร 

4. พัฒนาและขับเคล่ือนการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย 

5. พัฒนาการวิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการ
สุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน 

6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารองค์กร 
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ส. 
หมำยถึง 

สมรรถนะเป็นฐำน 
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่

บ. 
หมำยถึง 

บริกำรด้วยใจ

ส. 
หมำยถึง 

ใฝ่สำมัคคี

 

 

 

  

  

เป้ำประสงค์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ค่ำนิยม (CORE VALUE) 

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ 

2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 
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อ้างอิง : https://www.hfocus.org/content/2016/06/12331
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ยุทธศำสตร์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสถำนพยำบำล  ภำครัฐ เอกชน และสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ สู่มำตรฐำนสำกลและพัฒนำอุตสำหกรรมครบวงจร 

 
พัฒนำองค์กรให้เป็นองคก์รสมรรถนะสูงตำมหลกัธรรมำภิบำล 

 

พัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชนและเครือข่ำย 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
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บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

1.งานบริหารธุรการและสารบรรณ 
2.งานบริหารงานบุคคล 
3.งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4.งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5.งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6.งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7.งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการและคําของบประมาณประจําปี 
8.งานติดตาม กํากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9.งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
10.งานกิจกรรม โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มวิชำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1.ดําเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
2.จัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 
3.กําหนดแนวทางการดําเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4.แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5.งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
7.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมดา้นระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

1.งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
2.งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.งานสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4.งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
5.งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7.งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

1.งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน  
2.งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3.งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4.งานตรวจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5.งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6.งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7.งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8.งานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9.งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10.งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12.งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

1.งานสํารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทําผังแม่บท  
2.งานอํานวยการก่อสร้าง 
3.งานให้ความรู้และคําแนะนําด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4.งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
7.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 

1.งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2.งานติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3.งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4.งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5.งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6.งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7.งานการให้คําปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8.งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9.งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | 10 

 

อัตรำก ำลัง ศูนย์สนับสนนุบริกำรสุขภำพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(คน) 

ข้ำรำชกำร 
➢ ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
➢ นายช่างเทคนิคอาวุโส 
➢ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
➢ วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการ 
➢ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
➢ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
➢ วิศวกรปฏิบัติการ (สิ่งแวดล้อม) 
➢ วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) 
➢ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
➢ วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
➢ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
➢ นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 
➢ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 
➢ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
➢ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

 
- 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
2 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
➢ ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 

 
2 

พนักงำนรำชกำร 
➢ นิติกร 
➢ นักวิชาการเงินและบัญชี 
➢ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
➢ นักวิชาการพัสดุ 

 
1 
1 
1 
1 

จ้ำงเหมำบริกำร 
➢ บันทึกข้อมูล  
➢ พนักงานขับรถยนต์ 
➢ แม่บ้าน 
➢ รปภ. 

 
1 
2 
1 
1 

รวม 36 

69%
6%

11%

14%

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจํา

พนักงานราชการ

จ้างเหมาบริการ
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 โครงสร้ำงองค์กร ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 4 คน 
 วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการ 1 คน 
 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 คน 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 คน 
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 คน 
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 คน จ้ำงเหมำบริกำร 5 คน 

 บันทึกข้อมูล 1 คน 
 พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 
 รปภ. 1 คน 
 แม่บ้าน 1 คน 

 

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพ 3 คน 

 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 1 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2 คน 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 11 คน 
 นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 1 คน 
 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 2 คน 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 1 คน 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน 
 นักวิชาการพัสดุ 1 คน 

กลุ่มวชิำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสขุภำพ 3 คน 

 นายช่างเทคนิคอาวุโส 1 คน 
 นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 1 คน 
 นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 1 คน 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 10 คน 

 นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 3 คน 
 นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน 3 คน 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 1 คน 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) 1 คน 
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 2 คน กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนบรกิำรสุขภำพ 3 คน 

 นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 1 คน 
 นิติกร 1 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 คน 

รองผู้อ ำนวยกำร  



 
ห น้ า | 12 

 

 

พื้นที่รับผิดชอบ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่

เลขที่ 26/10 ถนน วัตตจารีราษฎร์ หมู่ 3 ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบ
ในเขตสุขภาพท่ี 11 จํานวน 7 จังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดกระบี่ 
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. จังหวัดระนอง 
5. จังหวัดภูเก็ต 
6. จังหวัดชุมพร 
7. จังหวัดพังงา 
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หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ แผนพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11  

1. อบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบํารุงของหน่วยบริการ  
2. เทคนิคการจัดทํา TOR ที่มีประสิทธิภาพ  
3. การเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (อบรมแบบ online) 
4. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) 
5. อบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบํารุงของหน่วยบริการ  
6. ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะด้านการเงินการคลัง 
7. หลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
8. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดําเนินการตามแผน 
9. การจัดทําตัวชี้วัด 
10. เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
11. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
12. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
13. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ) 
14. ข้อกําหนด ISO/IEC 17025:2017 
15. การจัดทํา Internal Audit 
16. การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศสําหรับอาคารพักอาศัย 
17. การกําหนดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสําหรับอาคารทั่วไป 
18. การออกแบบระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ 
19. การพัฒนาทักษะผู้บริหารองค์กร 
20. การเพ่ิมทักษะการจัดทําตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ และประเมินพฤติกรรม/สมรรถนะการปฏิบัติ

ราชการรายบุคคล 
21. การพัฒนาทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
22. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร Orgnaization Development (OD) 
23. ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะ ด้านการพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
24. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหา) 
25. การประยุกต์ใช้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามยุทธศาสตร์กรม 
26. การพัฒนาทบทวนองค์ความรู้ ทักษะ ด้านการพัสดุ ด้านการเงินการคลัง 
27. การเรียนรู้ทักษะหลักสูตรอ่านกําพืดมนุษย์ จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน 
28. ความรอบรู้และการจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
29. การสื่อสาร โน้มน้าว ต่อรอง และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (วิเคราะห์ ตัดสินใจ แกก้ปัญหา) 
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30. การอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง 
31. ทักษะด้านการสอบเทียบในเครื่องมือ Hi Tech และความเสี่ยง 
32. การคิดบวกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 
33. การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
34. การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบําบัด 
35. หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบสภาพอาคาร ประจําปี 2565 
36. หลักสูตร เขียนแอปพลิเคชันให้ Android ด้วย MIT Appinventor ประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 
37. หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง และการบํารุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. 
38. หลักสูตร การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง 
39. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองผู้บริโภค ประจําปี 2565 
40. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 

การขับเคลื่อนกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
41. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจําปี 2565 
42. พัฒนาเครือข่ายงานสถานพยาบาล 
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แผนพัฒนำรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที ่11 

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่

ต้องกำรพัฒนำ 
โค้ช 

(Coach) 
พ่ีเลี้ยง 

(Mentor) 
เพ่ือนร่วมงำน 

(Buddy) 
วิธีติดตำม
ประเมินผล 

1 นายประโชติ  
สุวรรณรตัน ์

เจ้าพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน 

1.อบรมเสริมสร้างความรู้
ในการบริหารจัดการเงิน
บํารุงของหน่วยบริการ 
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สลก.สบส. สลก.สบส. 1.นายธีรเดช 
ภัทรวโรดม 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ  

  2. เทคนิคการจัดทํา TOR 
ที่มีประสิทธิภาพ 
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ทางด้านงานธุรการ 
ระบบงาน 

สารบรรณ ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอก  
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
 

พฤษภาคม 
2565 
 
 
 

สถาบันเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร

มนุษย ์

สถาบันเสริม 
ศึกษาและ
ทรัพยากร

มนุษย์ 
 

1. นายธีรเดช  
ภัทรวโรดม 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2 นางพวงแก้ว 

เสสล 
 

 

เจ้าพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน 

1. การเพิม่ทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ทางด้านงานธุรการ 
ระบบงาน 

สารบรรณ ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด 
 

ธันวาคม  
2564 
 
 
 

สลก.สบส. สลก.สบส. 1. นายธีรเดช  
ภัทรวโรดม 
2. นายชาญ
ศิลป ์
แสงอรุณ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2. เทคนิคการจัดทํา 
TOR ที่มีประสิทธิภาพ 
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ทางด้านงานธุรการ 
ระบบงานสารบรรณ ให้
เกิดความเชี่ยวชาญในสาย
งานของตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอก  
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
 

พฤษภาคม 
2565 
 
 
 

สถาบันเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย ์

สถาบันเสริม 
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

1. นายธีรเดช  
ภัทรวโรดม 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

3 นายธีรเดช 

ภัทรวโรดม 
 

นักจัดการงาน
ทั่วไปชํานาญการ 

1. การเพิม่ทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(อบรมแบบ online) 
 

เพือ่พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ด้านระบบงาน 

สารบรรณ ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด 
 

ธันวาคม  
2564 
 
 
 

สลก.สบส. สลก.สบส. 1. นางพวงแก้ว 
เสสล 
2. นายชาญ
ศิลป ์
แสงอรุณ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.อบรมเสริมสร้างความรู้
ในการบริหารจัดการเงิน
บํารุงของหน่วยบริการ 
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สลก.สบส. สลก.สบส. นส.ณัฐพร 
บุญแทน 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3. การใช้เครื่องมือดจิิทัล
เพื่อการทํางานภาครัฐ 
(Essential Digital Tools 
for Workplace) 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

มกราคม 
- มีนาคม 
2565 

สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐดา้น
ดิจิทัล 
 

สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐดา้น
ดิจิทัล 

นายชาญศิลป ์
แสงอรุณ- 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2. เทคนิคการจัดทํา 
TOR ที่มีประสิทธิภาพ 
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ทางด้านงานธุรการ 
ระบบงาน 

สารบรรณ ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอก  
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  
 

พฤษภาคม 
2565 
 
 
 

สถาบันเสริม
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย ์

สถาบันเสริม 
ศึกษาและ
ทรัพยากร
มนุษย ์
 

1. นางพวงแก้ว 
เสสล 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

4 นางสาวณัฐพร 

บุญแทน 
นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

1.อบรมเสริมสร้างความรู้
ในการบริหารจัดการเงิน
บํารุงของหน่วยบริการ 
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สลก.สบส. สลก.สบส. นายธีรเดช 
ภัทรวโรดม 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะด้านการเงินการ
คลัง 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-
Learning) 

มกราคม 
2565 

- - - ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.หลักสูตรการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-
Learning) 

มกราคม 
2565 

- - - ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

5 นายมนตร ี

จิตนาร ี
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

1.การวางแผนปฏิบัติงาน
โครงการและการ
ดําเนินการตามแผน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงานและเพื่อให้
ความรู้และฝึกทักษะแก่
บุคลากรใหเ้ข้าใจถึง
แนวคิดหลักการของการ
วางแผนปฏิบัติงาน
โครงการและการ
ดําเนินการตามแผนงาน 

การอบรมแบบ 
online เป็นการ
อบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มกราคม 
2565 

สํานักงาน 
ก.พ. 

สํานักงาน 
ก.พ. 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.การจดัทําตัวช้ีวัด เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ

การอบรมแบบ 
online เป็นการ

มกราคม 
- มีนาคม 

สํานักงาน 
ก.พ. 

สํานักงาน 
ก.พ. 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

ดําเนินงาน อบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

2565 หรือ ใบประกาศ 

  3.เสริมทักษะการเขียน
หนังสือราชการ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมแบบ 
online เป็นการ
อบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มกราคม 
2565 

สํานักงาน 
ก.พ. 

สํานักงาน 
ก.พ. 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  4.การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงานและพัฒนาการ
สื่อสารระหวา่งบุคคลทั้ง
ภายในหน่วยงาน/นอก
หน่วยงาน  

การอบรมแบบ 
online เป็นการ
อบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มกราคม 
- มีนาคม 
2565 

สํานักงาน 
ก.พ. 

สํานักงาน 
ก.พ. 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  5.การจดัทําแผนพัฒนา
รายบุคคล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมแบบ 
online เป็นการ
อบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มกราคม 
- มีนาคม 
2565 

สํานักงาน 
ก.พ. 

สํานักงาน 
ก.พ. 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  6.การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
(ยุทธศาสตร/์แผนงาน/
โครงการ/งบประมาณ) 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ  
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม 
- มีนาคม 
2565 

สํานักงาน 
ก.พ. 

สํานักงาน 
ก.พ. 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

6 นายประภวิษณุ์ 
มุณีรตัน ์

นักวิชาการพัสด ุ 1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ ตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
นายสามารถ 
วงศ์รอด 
นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
นส. วิรัญชนา  
คุ้มเดช 
นายธวัชชัย  
บุญสุข 
นายเธียร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงานอ่ืนๆ ตาม
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
นายสามารถ 
วงศ์รอด 
นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
นส. วิรัญชนา  
คุ้มเดช 
นายธวัชชัย  
บุญสุข 
นายเธียร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

7 นายชาญศิลป ์

แสงอรุณ 
ช่างฝีมือโรงงาน 

ช.4 
1. การเพิม่ทักษะการ
ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
(อบรมแบบ online) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ด้านระบบงาน 

สารบรรณ ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด 

ธันวาคม  
2564 
 
 
 

สลก.สบส. สลก.สบส. 1.นางพวงแก้ว 
เสสล 
2.นายธีรเดช 
ภัทรวโรดม 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2. การใช้เครื่องมือดจิิทัล
เพื่อการทํางานภาครัฐ 
(Essential Digital Tools 
for Workplace) 

เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ 
ระบบงานให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานของ
ตนเอง 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

มกราคม 
- มีนาคม 
2565 

สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐดา้น
ดิจิทัล 
 

สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ภาครัฐดา้น
ดิจิทัล 

1.นายธีรเดช 
ภัทรวโรดม- 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
https://tdga.dga.or.th/
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แผนพัฒนำรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มวิชำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที ่11 
กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่

ต้องกำรพัฒนำ 
โค้ช 

(Coach) 
พ่ีเลี้ยง 

(Mentor) 
เพ่ือนร่วมงำน 

(Buddy) 
วิธีติดตำม
ประเมินผล 

1 นายสุเทพ 
พ่วงแม่กลอง 
 

นายช่างเทคนิค
อาวุโส 

1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
4.นส.วริัญชนา  
คุ้มเดช 
5.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
6.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
4.นส.วริัญชนา  
คุ้มเดช 
5.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
6.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๒๔ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

2 นายวิโรจน ์
แก้วเรือง 

นายช่างเทคนิค
ชํานาญงาน 

1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 
นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

จนท.ศบส.11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทั่วไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมือง
ประทับ 

จนท.ศบส.11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3. การออกแบบระบบ
ออกซิเจนไปปไ์ลน ์

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

มิถุนายน – 
สิงหาคม 2565 

   ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3 นายวัชรภรณ ์
เล็กพิพัฒน์ 

นายช่างเทคนิค
ชํานาญงาน 

1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 
นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

จนท.ศบส.11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทั่วไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมือง
ประทับ 

จนท.ศบส.11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

 

 



 
ห น้ า | ๒๕ 

 

แผนพัฒนำรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | ๒๖ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

1 นางสาวทิพวัลย ์
ชูประเสริฐ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการ 

1.การพัฒนาทักษะ
ผู้บริหารองค์กร 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน การพัฒนา
องค์กรให้มีสรรถนะสูง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มกราคม – 
กรกฎาคม 
2565 

วิทยาลัย 
นักบริหาร
สาธารณสุข 

วิทยาลัย 
นักบริหาร
สาธารณสุข 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.การเพิ่มทักษะการจดัทํา
ตัวช้ีวัด การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ และประเมิน
พฤติกรรม/สมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน การพัฒนา
องค์กรให้มีสรรถนะสูง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สบส. 

งานแผน 
ศบส. 11 

เจ้าหน้าท่ี 
ศบส. 11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.การพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กุมภาพันธ ์– 
กรกฎาคม 
2565 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

1. นางสาว
พลอยไพลิน 
จันทร์มณ ี
2. นายจตุพร  
จันทร์สว่าง 
3. นางสาว
ชยณัฐ ราชสีห ์
4. นายมนตรี  
จิตนาร ี

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  4.เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากร Orgnaization 
Development (OD) 

1.เพื่อบุคลากรได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีของ
บุคลากรในองค์กร และ
มีความผาสุกในการ
ดําเนินงานร่วมกันท้ัง

เป็นทางการ 
การประชุม/สมัมนา 
(Meeting/Seminar 
/Workshop) 

มกราคม – 
กรกฎาคม 
2565 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สบส. 

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไปและ
แผนงาน 
ศบส. 11 

เจ้าหน้าท่ี 
ศบส.11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๒๗ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

องค์กร 
2.เพื่อให้หน่วยงานมี
ความพร้อมก้าวสู่ความ
เป็นเลิศด้านบริการ 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหม้ีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานและ
พร้อมรับสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านสุขภาพ 

  5.ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะ ด้านการพัสดุ ด้าน
การเงินการคลัง 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

 

สลก.สบส. กลุ่มบรหิารฯ 
ศบส. 11 

เจ้าหน้าท่ี 
ศบส.11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  6.การคดิอย่างมี
วิจารณญาณ (วิเคราะห์ 
ตัดสินใจแก้ปญัหา) 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

 

สลก.สบส. สลก.สบส. เจ้าหน้าท่ี 
ศบส.11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2 นางสาว 
พลอยไพลิน 
จันทร์มณ ี

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปฏิบัติการ 

1.การพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กุมภาพันธ ์– 
กรกฎาคม 
2565 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

1. นางสาว
พลอยไพลิน 
จันทร์มณ ี
2. นายจตุพร  
จันทร์สว่าง 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๒๘ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

3. นางสาว
ชยณัฐ ราชสีห ์
4. นายมนตรี 
จิตนาร ี

  2.การเพิ่มทักษะการจดัทํา
ตัวช้ีวัด การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ และประเมิน
พฤติกรรม/สมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สบส. 

งานแผน 
ศบส. 11 

เจ้าหน้าท่ี 
ศบส. 11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3. การประยุกต์ใช้
กฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ให้
เหมาะสมตามยุทธศาสตร์
กรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม – 
กรกฎาคม 
2565 

- กอง
กฎหมาย 
- กองสถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
- กองสถาน
ประกอบการ
และการ
ประกอบโรค
ศิลปะ 

สบส. 

- 1. นางสาว
ชยณัฐ ราชสีห ์
2. นายยรุนันท์  
ชุมช ู

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  4.การพัฒนาทบทวนองค์
ความรู้ ทักษะ ด้านการ
พัสดุ ด้านการเงินการคลัง 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน

มกราคม –
เมษายน 
2565 

- สลก.สบส. 
- ศบส.11 

- - 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๒๙ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

กรมเป็นผู้จัด) 
  5.การเรียนรู้ทักษะ

หลักสตูรอ่านกําพืดมนุษย์ 
จนหยั่งรู้ถึงความเป็นคน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมแบบ 
online เป็นการ
อบรมภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

เมษายน – 
มิถุนายน 
2565 
 

บริษัท ไฮโพ 
เทรนนิ่ง 
แอนด์ คอน
เซ้าท์แทนซี่ 
จํากัด 

- นางสาวทิพวัลย์  
ชูประเสริฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3 นายจตุพร 
จันทร์สว่าง 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

ปฏิบัติการ 

1.การพัฒนาทักษะและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กุมภาพันธ ์– 
กรกฎาคม 
2565 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

1. นางสาว
พลอยไพลิน 
จันทร์มณ ี
2. นายจตุพร  
จันทร์สว่าง 
3. นางสาว
ชยณัฐ ราชสีห ์
4.นายมนตรี 
จิตนาร ี

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.ความรอบรู้และการ
จัดการดา้นเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 
2565 

สลก.สบส. งาน
เทคโนโลยีฯ 
กลุ่มบรหิารฯ 
ศบส.11 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.การสื่อสาร โน้มน้าว 
ต่อรอง และการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ แกก้ปญัหา) 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 
2565 

กบค.สบส. - - ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๐ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

กรมเป็นผู้จัด) 
  4.การเพิ่มทักษะการจดัทํา

ตัวช้ีวัด การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิ และประเมิน
พฤติกรรม/สมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

กลุ่มบรหิาร
ทรัพยากร
บุคคล 
สบส. 

งานแผน 
ศบส. 11 

เจ้าหน้าท่ี 
ศบส. 11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | ๓๑ 

 

แผนพัฒนำรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที ่11 

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | ๓๒ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

1 นายสามารถ 
วงศ์รอด 
 

นายช่างเทคนิค
ชํานาญงาน 

1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบนั
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
3.นส. วริัญชนา  
คุ้มเดช 
4.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
3.นส. วริัญชนา  
คุ้มเดช 
4.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๓ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

  3. การอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับกลาง 
  

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมฯ 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  
4. ทักษะด้านการสอบ
เทียบในเครื่องมือ Hi 
Tech และความเสี่ยง 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรมฯ 
เช่น สถาบันมาตร
วิทยา 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  5. การคดิบวกเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรมฯ  

ภายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

   ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2 นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 

นายช่างเทคนิค
ชํานาญงาน 

1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นส. วริัญชนา  
คุ้มเดช 
4.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๔ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

  2.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายรามลิ  
กาญจนสดุ้ง 
3.นส. วริัญชนา  
คุ้มเดช 
4.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3 นางสาววิรัญชนา 
คุ้มเดช 
 

วิศวกร
ปฏิบัติการ 

(ชีวการแพทย์) 

1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 
4.นายธวัชชัย  
บุญสุข 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๕ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

  2.การประเมินค่าความไม่
แน่นอนของการวัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบนั
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

1.นายธวัชชัย 
บุญสุข 
2.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ 
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 
4.นายประภ 
วิษณุ์ มุณรีัตน ์
5.นายธวัชชัย 
บุญสุข 
6.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  4.ทักษะด้านการสอบ
เทียบในเครื่องมือ Hi 
Tech และความเสี่ยง 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม

ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ

สุขภาพ 
 

กุมภาพันธ ์
2565 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

4 นายธวัชชัย 
บุญสุข 

นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน 

1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ

เป็นทางการ  
การอบรม

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา

สถาบันมาตร
วิทยา

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/



 
ห น้ า | ๓๖ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

ดําเนินงาน ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

แห่งชาติ แห่งชาติ 2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 
4.น.ส.วริัญชนา 
คุ้มเดช 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์
 

หรือ ใบประกาศ 

  2.การประเมินค่าความไม่
แน่นอนของการวัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

2.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สขุภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 
4.น.ส.วริัญชนา 
คุ้มเดช 
5.นายเธยีร
ธํามรงค์ นุ้ยสว ี

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๗ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์

5 นายเธียรธํามรงค ์
นุ้ยสว ี

นายช่างเทคนิค 

ปฏิบัติงาน 
1.ข้อกําหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 
4.น.ส.วริัญชนา 
คุ้มเดช 
5.นายธวัชชัย 
สุขคง 
 6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.การประเมินค่าความไม่
แน่นอนของการวัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา

แห่งชาติ 

1.นายธวัชชัย 
สุขคง 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.การจดัทํา Internal 
Audit 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ  
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

ธันวาคม 
2564 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

1.นายสุเทพ  
พ่วงแม่กลอง 
2.นายสามารถ 
วงศ์รอด 
3.นายรามลิ 
กาญจนสดุ้ง 
4.น.ส.วริัญชนา 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๘ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

คุ้มเดช 
5.นายธวัชชัย 
สุขคง 
6.นายประภ
วิษณุ์ มุณรีัตน ์

6 นายบรรยงค ์
ยอดรัก 

นายช่างไฟฟ้า 

ชํานาญงาน 

 

1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทั่วไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3. การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ เครื่องอัลตรา
ซาวด์กายภาพบําบัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤษภาคม 
2565 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

7 นายพิชิตพล 
สงนุ้ย 

นายช่างไฟฟ้า 

ชํานาญงาน 

 

1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

เมษายน  
2565 

นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 



 
ห น้ า | ๓๙ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

(หน่วยงานจัดเอง)  
 

2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทั่วไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3. การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ เครื่องอัลตรา
ซาวด์กายภาพบําบัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤษภาคม 
2565 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แหง่ชาติ 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

8 นายเอกชัย 
แสงจันทร ์

นายช่างเทคนิค 

ชํานาญงาน 
1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทั่วไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3. การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทาง

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ

เป็นทางการ 
การอบรม

พฤษภาคม 
2565 

สถาบัน
มาตรวิทยา

สถาบันมาตร
วิทยา

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/



 
ห น้ า | ๔๐ 

 

ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

การแพทย์ เครื่องอัลตรา
ซาวด์กายภาพบําบัด 

ดําเนินงาน ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

แห่งชาติ แห่งชาติ หรือ ใบประกาศ 

9 นายฉัตรชัย 
เนื้อแก้ว 

นายช่างไฟฟ้า 

ชํานาญงาน 
1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทั่วไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3. การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ เครื่องอัลตรา
ซาวด์กายภาพบําบัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤษภาคม 
2565 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

10 นายสัญชาต ิ
แสงศร ี

ช่างฝีมือโรงงาน 

ช.4 
1. การเลือกขนาด
เครื่องปรับอากาศและพัด
ลมระบายอากาศสําหรับ
อาคารพักอาศัย 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

นายอรรถ
พล  

บุญเส้ง 

นายอรรถพล  

บุญเส้ง 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โคช้ 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

2. การกําหนดอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยสําหรับ
อาคารทัว่ไป 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

เมษายน  
2565 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

น.ส.เมขลิน  
เมืองประทับ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพท่ี  
11 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3. การสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ เครื่องอัลตรา
ซาวด์กายภาพบําบัด 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรม
ภายนอกกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

พฤษภาคม 
2565 

สถาบัน
มาตรวิทยา
แห่งชาติ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

- ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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แผนพัฒนำรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

1 นายภัทร์ธีนันท์ 
ไชยวัฒน์ 

วิศวกรไฟฟ้า
ชํานาญการ 

1.หลักสูตร ผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎหมาย
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ประจําปี 2565 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
แบ่งการอบรมเป็น 
2 ภาคดังนี ้
1.ภาควิชาการ ซึ่ง
เป็นการอบรมแบบ
ออนไลน ์
2.ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เข้าร่วม ณ สถานท่ี
ที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายณฐพงศ์ 
โพธิรัตน์เรืองกูล 
2.นางสาว
เมขลิน   
เมืองประทับ 
3.นายอรรถ
พล บุญเส้ง 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.หลักสูตร เขียนแอปพลเิค
ชันให้ Android ด้วย MIT 
Appinventor ประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรม 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom) 
 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายณฐพงศ์ 
โพธิรัตน์เรืองกูล 
2.นางสาว
เมขลิน   
เมืองประทับ 
3. นายอรรพล   
บุญเส้ง 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.หลักสูตร การออกแบบ 
ติดตั้ง และการบํารุงรักษา
ระบบ Solar Rooftop 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

คณะกรรมการ
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 

1.นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรืองกูล 
2. นางสาว

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ตามมาตรฐาน วสท. 
 

มีการอบรม ณ 
สถานท่ีที่กําหนด 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

เมขลิน   
เมืองประทับ 
 
 

2 นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรืองกูล 

วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ 

1.หลักสูตร ผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎหมาย
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ประจําปี 2565 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
แบ่งการอบรมเป็น 
2 ภาคดังนี ้
1.ภาควิชาการ ซึ่ง
เป็นการอบรมแบบ
ออนไลน ์
2.ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เข้าร่วม ณ สถานท่ี
ที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นางสาว
เมขลิน   
เมืองประทับ 
3.นายอรรถ
พล บุญเส้ง 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.หลักสูตร เขียนแอปพลเิค
ชันให้ Android ด้วย MIT 
Appinventor ประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรม 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom) 
 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นางสาว
เมขลิน   
เมืองประทับ 
3. นายอรรพล   
บุญเส้ง 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3.หลักสูตร การออกแบบ เพือ่พัฒนาความรู้ การอบรมภายนอก มกราคม – คณะกรรมการ คณะกรรมการ 1.นายภัทร์ ผลการประเมิน
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ติดตั้ง และการบํารุงรักษา
ระบบ Solar Rooftop 
ตามมาตรฐาน วสท. 
 

ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
มีการอบรม ณ 
สถานท่ีที่กําหนด 

สิงหาคม 
2565 

สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2. นางสาว
เมขลิน   
เมืองประทับ 
 
 

ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3 นางสาวเมขลิน 
เมืองประทับ 

วิศวกร
ปฏิบัติการ 

(ด้านสิ่งแวดล้อม) 

1.หลักสูตร ผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎหมาย
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ประจําปี 2565 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
แบ่งการอบรมเป็น 
2 ภาคดังนี ้
1.ภาควิชาการ ซึ่ง
เป็นการอบรมแบบ
ออนไลน ์
2.ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เข้าร่วม ณ สถานท่ี
ที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
3.นายอรรถ
พล บุญเส้ง 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.หลักสูตร เขียนแอปพลเิค
ชันให้ Android ด้วย MIT 
Appinventor ประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรม 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom) 
 
 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
3. นายอรรพล   
บุญเส้ง 
4.นายอนิรตุร์ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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วิชัยดิษฐ 
  3.หลักสูตร การออกแบบ 

ติดตั้ง และการบํารุงรักษา
ระบบ Solar Rooftop 
ตามมาตรฐาน วสท. 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
มีการอบรม ณ 
สถานท่ีที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

คณะกรรมการ
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

4 นายอรรถพล 
บุญเส้ง 

วิศวกรเครื่องกล
ปฏิบัติการ 

1.หลักสูตร ผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎหมาย
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ประจําปี 2565 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
แบ่งการอบรมเป็น 
2 ภาคดังนี ้
1.ภาควิชาการ ซึ่ง
เป็นการอบรมแบบ
ออนไลน ์
2.ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เข้าร่วม ณ สถานท่ี
ที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
3.นส.เมขลิน 
เมืองประทับ 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.หลักสูตร เขียนแอปพลเิค
ชันให้ Android ด้วย MIT 
Appinventor ประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรม 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom) 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นายณฐพงศ์  
โพธิรัตน์เรือง
กูล 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

3. นส.เมขลิน 
เมืองประทับ 
4.นายอนิรตุร์ 
วิชัยดิษฐ 

  3.หลักสูตร การออกแบบ 
ติดตั้ง และการบํารุงรักษา
ระบบ Solar Rooftop 
ตามมาตรฐาน วสท. 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
มีการอบรม ณ 
สถานท่ีที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

คณะกรรมการ
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.น.ส.เมขลิน 
เมืองประทับ 
 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

5 นายอนิรุตร ์
วิชัยดิษฐ 

นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน 

1.หลักสูตร ผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎหมาย
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
ประจําปี 2565 
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
แบ่งการอบรมเป็น 
2 ภาคดังนี ้
1.ภาควิชาการ ซึ่ง
เป็นการอบรมแบบ
ออนไลน ์
2.ภาคปฏิบัติ ซึ่ง
เข้าร่วม ณ สถานท่ี
ที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

-สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
-สมาคม
สถาปนิกสยาม 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 
2.นายณฐพงศ์ 
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
3.น.ส.เมขลิน 
เมืองประทับ 
4.นายอรรถพล 
บุญเส้ง 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.หลักสูตร เขียนแอปพลเิค
ชันให้ Android ด้วย MIT 
Appinventor ประยุกต์ใช้ใน

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน  

เป็นทางการ 
การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี

คณะกรรมการ
สาขาวิศวกรรม
เทคโนโลยี

1.นายภัทร์
ธีนันท์  
ไชยวัฒน์ 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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งานวิศวกรรม 
 

บริการสุขภาพ 
(ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม zoom) 
 
 

สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สารสนเทศ 

วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

2.นายณฐพงศ์ 
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
3. น.ส.เมขลิน 
เมืองประทับ 
4.นายอรรถพล 
บุญเส้ง 

  3.หลักสูตร การควบคมุและ
บริหารงานก่อสร้าง 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
มีการอบรม ณ 
สถานท่ีที่กําหนด 

มกราคม – 
สิงหาคม 
2565 

สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สมาคม
วิศวกรรม
สถานแห่ง
ประเทศไทย 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

1.นายณฐพงศ์ 
โพธิรัตน์เรือง
กูล 
2.นายอรรถพล 
บุญเส้ง 
3.นางสาว
เมขลิน   
เมืองประทับ 
 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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แผนพัฒนำรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

1 นายกิตติศักดิ ์
ก ําดี 

นายช่างเทคนิค
ชํานาญงาน 

1.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจําปี 2565 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการการ
อบรมภายในกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

กองกฎหมาย /
กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ
โรคศลิปะ          

กองกฎหมาย /
กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ
โรคศลิปะ          

 ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัตสิถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 การขับเคลื่อน
กิจการการดูแลผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม  
2565 

กองสถาน
ประกอบเพื่อ
สุขภาพ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กองสถาน
ประกอบเพื่อ
สุขภาพ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  4.พัฒนาเครือข่ายงาน
สถานพยาบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม - 
มีนาคม 2565 

กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ 
โรคศลิปะ         
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ            
โรคศลิปะ         
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

2 นางสาวชยณัฐ
ราชสีห ์

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

1.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจําปี 2565 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการการ
อบรมภายในกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

กองกฎหมาย /
กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ
โรคศลิปะ          

กองกฎหมาย /
กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ
โรคศลิปะ          

นายยุรนันท์ 
ชุมช ู

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัตสิถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 การขับเคลื่อน
กิจการการดูแลผู้สูงอาย ุ
 

เพือ่พัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม  
2565 

กองสถาน
ประกอบเพื่อ
สุขภาพ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กองสถาน
ประกอบเพื่อ
สุขภาพ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

นายยุรนันท์ 
ชุมช ู

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3. พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที ่ระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียน 
ประจําปี 2565 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม - 
มีนาคม 2565 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องร้องเรียน     
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องร้องเรียน                    
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

นายยุรนันท์ 
ชุมช ู

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  4.พัฒนาเครือข่ายงาน
สถานพยาบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน

มกราคม - 
มีนาคม 2565 

กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ 
โรคศลิปะ         
กรมสนับสนุน

กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ            
โรคศลิปะ         
กรมสนับสนุน

นายยุรนันท์ 
ชุมช ู

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

บริการสุขภาพ บริการสุขภาพ 

  5. พัฒนาองค์ความรู้
วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ปี 2565 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม - 
มีนาคม 2565 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

สภาการ
สาธารณสุข
ชุมชน 

1.น.ส.ทิพวลัย์ 
ชูประเสริฐ 
2.น.ส.พลอย
ไพลิน  
จันทร์มณ ี
3.นายจตุพร               
จันทร์สว่าง 

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

3 นายยุรนันท์ 
ชุมช ู

นิติกร 1.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ประจําปี 2565 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม – 
มีนาคม 2565 

กองกฎหมาย /
กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ
โรคศลิปะ          

กองกฎหมาย /
กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ
โรคศลิปะ          

นางสาวชยณัฐ 
ราชสีห ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  2.พัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัตสิถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2559 การขับเคลื่อน
กิจการการดูแลผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม  
2565 

กองสถาน
ประกอบเพื่อ
สุขภาพ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กองสถาน
ประกอบเพื่อ
สุขภาพ 
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

นางสาวชยณัฐ 
ราชสีห ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 

  3. พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที ่ระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน

มกราคม - 
มีนาคม 2565 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องร้องเรียน     
กรมสนับสนุน

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องร้องเรียน                    
กรมสนับสนุน

นางสาวชยณัฐ 
ราชสีห ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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ล ำดับ ผู้รับผิดชอบ ต ำแหน่ง ควำมรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วิธีกำรพัฒนำ ช่วงเวลำที่
ต้องกำรพัฒนำ 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงำน 
(Buddy) 

วิธีติดตำม
ประเมินผล 

ประจําปี 2565 บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

บริการสุขภาพ บริการสุขภาพ 

  4.พัฒนาเครือข่ายงาน
สถานพยาบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ดําเนินงาน 

เป็นทางการ 
การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

มกราคม - 
มีนาคม 2565 

กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ 
โรคศลิปะ         
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กอง
สถานพยาบาล
และประกอบ            
โรคศลิปะ         
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

นางสาวชยณัฐ 
ราชสีห ์

ผลการประเมิน
ก่อน-หลัง และ/
หรือ ใบประกาศ 
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แผนพัฒนำกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 

 
คณะที่ปรึกษำ  นำยสุเทพ พ่วงแม่กลอง  

นายช่างเทคนิคอาวุโส  
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 

   นำงสำวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ 
รองผู้อํานวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   

นำยประโชติ สุวรรณรัตน์  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

  นำยสำมำรถ  วงศ์รอด   
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

  นำยกิตติศักดิ์  ก  ำดี    
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

นำยภัทร์ธีนันท์ ไชยวัฒน์ 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

ผู้จัดท ำ   นำยมนตรี จิตนำรี 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
โดย : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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