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คํานํา 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
เครื่องมือในการด าเนินการขององค์การเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การ การพัฒนารายบุคคล การพัฒนาอาชีพ   
การพัฒนาองค์การ และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 ขั้นตอน  ได้แก่   
ขั้นการวิเคราะห์หาความต้องการจ าเป็นการในพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ขั้นการออกแบบวิธีการและการเลือก
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นการด าเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และขั้นการประเมินผลการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยที่การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นและเหมาะสมใน
ด้านความรู้  (Knowledge) ความเข้าใจ Understanding) ทักษะ(Skill) และทัศนคติ  (Attitude) สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ของบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นจนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาองค์การสู่
ความส าเร็จที่ยั่งยืน สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือตอบสนองให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาค
ประชาชนให้มีคุณภาพ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม”  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้จัดท าแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือมุ่งให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีขีดความสามารถในปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานอย่างมีความสุข  

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

มกราคม 2565 
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สารบัญ 

                                                                                                                    หน้า  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

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

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล    

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน        16 
กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ      23 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ     27 
กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์        30 
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม       38 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ       41 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

คณะผู้จัดท า          44 
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เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบรกิารสุขภาพ 

และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ 

เพื่อการคุม้ครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ 
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. 
หมายถึง 

สมรรถนะเป็นฐาน 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่

บ. 
หมายถึง 

บริการด้วยใจ

ส. 
หมายถึง 

ใฝ่สามัคคี

 

 

 

  

  

เป้าประสงค์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ค่านิยม (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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ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล  ภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมครบวงจร 

 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองคก์รสมรรถนะสูงตามหลกัธรรมาภิบาล 

 

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนและเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 



 
ห น้ า | 5 

 

 



 
ห น้ า | 6 

 

 



 
ห น้ า | 7 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

1.งานบริหารธุรการและสารบรรณ 
2.งานบริหารงานบุคคล 
3.งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4.งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5.งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6.งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7.งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
8.งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9.งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
10.งานกิจกรรม โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1.ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
2.จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 
3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4.แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5.งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
7.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1.งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
2.งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.งานสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4.งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5.งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

1.งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน  
2.งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3.งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4.งานตรวจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5.งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6.งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7.งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8.งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9.งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10.งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

1.งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท  
2.งานอ านวยการก่อสร้าง 
3.งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4.งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
7.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

1.งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2.งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3.งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4.งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5.งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6.งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7.งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8.งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9.งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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อัตรากําลัง ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าราชการ 

พนักงาราชการ 

ลกูจ้างประจ า 

จ้างเหมาบริการ 
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นายนิรันดร  จิสวัสดิ ์
รองผู้อ านวยการฯ 

นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม 
รองผู้อ านวยการฯ 

นายการุญ  สุขสุทธ์ิ 
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

1. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมกรรแพทย์ 8 คน 
- นายช่างเทคนิคอาวุโส  1 คน 
- วิศวกรไฟฟ้าปฏิบตัิการ  1 คน 
- นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 3 คน 
- นายช่างเทคนิคช านาญงาน 2 คน 
- นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ 1 คน 
- วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์)   1 คน 

2. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4 คน 
- สถาปนิกช านาญการ (ช่วยราชการ) 1 คน 
- นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 1 คน 
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 คน 
- วิศวกรโยธา  1 คน   
- นายช่างเทคนิคปฏิบัติการ 

3. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 2 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   1 คน 

4. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 2 คน 

- นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

1. กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน 5 คน 
- เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  2 คน 
- เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน 1 คน 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 คน 
- พนักงานพัสดุ ส 3  1 คน 

2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2 คน 

- พนักงานการเงินและบญัชี ส 3   1 คน 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    1 คน 

3. จ้าเหมาบริการ 7 คน 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 คน  
- เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนศึกษา  1 คน 
- เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย   2 คน 
- เจ้าหน้าท่ีบริการทั่วไป (แม่บ้าน) 1 คน 
- พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 
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พื้นที่รับผิดชอบ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  12 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 171  ถนนสงขลา-จะนะ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา       
มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 7 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดสงขลา  สตูล  ตรัง  พัทลุง  ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส   
ซึ่งผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

 

จังหวัด 

 

อําเภอ 

 

ตําบล 

 

หมู่บ้าน 

 

หลังคา

เรือน 

 

ประชากร 

โรงพยาบาล 

อสม. 
รพศ.

รพท. 

รพร./

รพช.  

รพ.นอก

สังกัด 

สป.สธ 

รพ.

เอกชน 

สงขลา 16 127 1,023 543,879 1,425,758 2 15  4 17,828 

สตูล 7 36 279 104,281 323,073 1 6  - 5,124 

ตรัง 10 87 723 231,924 641,731 1 9  2 10,119 

พัทลุง 11 65 670 194,118 524,524 1 10  1 10,651 

ปัตตาน ี 12 115 642 191,409 723,449 1 11  1 6,647 

ยะลา 8 58 380 167,137 534,797 2 6  1 5,280 

นราธิวาส 13 77 593 215,646 806,716 2 11  - 8,062 

รวม 77 565 4,310 1,648,394 4,980,048 10 68  9 63,711 
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หลักสูตร/เรื่อง/หัวข้อ แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  

1. อบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบ ารุงของหน่วยบริการ  
2. เทคนิคการจัดท า TOR ที่มีประสิทธิภาพ  
3. การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างานภาครัฐ (Essential Digital Tools for Workplace) 
4. อบรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการเงินบ ารุงของหน่วยบริการ  
5. ทบทวนองค์ความรู้ ทักษะด้านการเงินการคลัง 
6. หลักสูตรการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
7. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการด าเนินการตามแผน 
8. การจัดท าตัวชี้วัด 
9. เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
10. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
11. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
12. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ) 
13. ข้อก าหนด ISO/IEC 17025:2017 
14. การจัดท า Internal Audit 
15. การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศส าหรับอาคารพักอาศัย 
16. การก าหนดอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยส าหรับอาคารทั่วไป 
17. การออกแบบระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ 
18. การพัฒนาทักษะผู้บริหารองค์กร 
19. การเพ่ิมทักษะการจัดท าตัวชี้วัด การประเมินผลสัมฤทธิ์ และประเมินพฤติกรรม/สมรรถนะการปฏิบัติ

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

การขับเคลื่อนกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
40. พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจ าปี 2565 
41. พัฒนาเครือข่ายงานสถานพยาบาล 
42. อ่ืนๆ 
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รูปแบบ วิธีการการพัฒนาบุคลากร (เป็นทางการ/ไม่เป็นทางการ)  

 

1. การอบรมภายนอกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. การอบรมภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (หน่วยงานภายในกรมเป็นผู้จัด) 
3. การอบรมภายในหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (หน่วยงานจัดเอง) 
4. การสอนงาน (Coaching) 
5. การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the job Training) 
6. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) 
7. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
8. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 
9. การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
10. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
11. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
12. การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
13. การท ากิจกรรม (Activity) 
14. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) 
15. การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
16. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
17. การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
18. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 
19. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
20. การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar/Workshop) 
21. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 
22. ฯลฯ 
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แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่12 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/

สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

1 นายการุญ  
สุขสุทธิ ์

ผู้อ านวยการ 
ศบส.12 

1. การปฏิบัติการเพื่อ
จัดการความเสีย่งและ
โอกาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้วราบ 
(วิศวกรปฎิบัติ
การ) 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. 
ประกาศนียบตัร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้วราบ 
(วิศวกรปฎิบัติ
การ) 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. 
ประกาศนียบตัร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

   3. การจดัท าเอกสาร
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก

กองวศิวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. 
ประกาศนียบตัร 
3.เอกสาร
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ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

พงษ์  แก้วราบ 
(วิศวกรปฎิบัติ
การ) 

คุณภาพ 

2 นางสาวเพียงพร  
วรรณนยิม 

เจ้าพนักงาน
ธุรการ 

ช านาญงาน 

1.การยดึมั่นคณุธรรม
และจริยธรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ
ที่ด ี

อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม 2565 กคจ.  
กรม สบส 

กคจ.  
กรม สบส 

นางจีรวรรณ  
วงศ์วานิช 

สัมภาษณ์/พดูคุย 
เชิงลึก เชิงพัฒฯ 

2. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

มกราคม 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นางอรทัย  
เพชรพันธ ์

ติดตามการใช้
งานระบบหลัง
การอบรม 

3. การคดิเชิงบวกเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

เมษายน 2565 กบค.  
กรม สบส. 

กบค.  
กรม สบส. 

นางจีรวรรณ  
วงศ์วานิช 

สัมภาษณ์/พดูคุย 
เชิงลึก เชิงพัฒฯ 

3 นางจีรวรรณ  
วงศ์วานิช 

นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ 

1. ทักษะการเขยีน
หนังสือราชการ และ
ระบบงานสารบรรณ 

- หนังสือราชการมีความ
ถูกต้องเป็นไปตาม
รูปแบบที่ก าหนด ลดการ
ผิดพลาด 

- สามารถแก้ไขปัญหาใน
การลงทะเบยีน ค้นหา 
หนังสือรับ – ส่ง ได้ 

ไม่เป็นทางการ 
(การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง) 

มกราคม 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นางอรทัย  
เพชรพันธ ์

รายงานการ
อบรม 

2. การใช้งานระบบ
บ าเหน็จบ านาญและ

สามารถบันทึกและใช้งาน
ระบบบ าเหน็จบ านาญ

เป็นทางการ 
(อบรมกับ

มกราคม 
2565 

กรมบัญชีกลาง หน.กลุ่ม บร นางอรทัย    
เพชรพันธ ์

การจัดท า
รายงาน/ใบงาน 



 
ห น้ า | ๑๙ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

สวัสดิการรักษาพยาบาล
ของกรมบัญชีกลาง 
(ระบบ Digital 
Pension) 

และสวสัดิการ
รักษาพยาบาลฯ (ระบบ 
Digital Pension) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

หน่วยงาน
ภายนอก  ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

   3. ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะ ด้านการพัสด ุ

- สามารถปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

ไม่เป็นทางการ 
(การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง) 

เมษายน 2565 ผู้เชี่ยวขาญ หน.กลุ่ม บร  การจัดท า
รายงาน/ใบงาน/
แบบทดสอบ 

4 นางอรทัย   
เพชรพันธ ์

เจ้าพนักงาน
สถิติช านาญงาน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

มกราคม 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นางอรทัย  
เพชรพันธ ์

ติดตามการใช้
งานระบบหลัง
การอบรม 

2. ทักษะการเขยีน
หนังสือราชการ และ
ระบบงานสารบรรณ 

- หนังสือราชการมีความ
ถูกต้องเป็นไปตาม
รูปแบบที่ก าหนด ลดการ
ผิดพลาด 

- สามารถแก้ไขปัญหาใน
การลงทะเบยีน ค้นหา 
หนังสือรับ – ส่ง ได้ 

ไม่เป็นทางการ 
(การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง) 

มกราคม 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

หน.กลุ่ม บร นางจีรวรรณ  
วงศ์วานิช 

รายงานการ
อบรม 

3. การใช้งานระบบ
บ าเหน็จบ านาญและ
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ของกรมบญัชีกลาง 
(ระบบ Digital 
Pension) 

สามารถบันทึกและใช้งาน
ระบบบ าเหน็จบ านาญ
และสวสัดิการ
รักษาพยาบาลฯ (ระบบ 
Digital Pension) ได้อย่าง
ถูกต้อง 

เป็นทางการ 
(อบรมกับ
หน่วยงาน
ภายนอก  ผ่าน
ระบบออนไลน์) 

มกราคม 
2565 

กรมบัญชีกลาง หน.กลุ่ม บร นางอรทัย    
เพชรพันธ ์

การจัดท า
รายงาน/ใบงาน 



 
ห น้ า | ๒๐ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

4. ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะ ด้านการพัสด ุ

- สามารถปฏิบัติงานด้าน
การพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

ไม่เป็นทางการ 
(การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง) 

เมษายน 2565 ผู้เชี่ยวขาญ หน.กลุ่ม บร  การจัดท า
รายงาน/ใบงาน/
แบบทดสอบ 

5 นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. การพัฒนาทักษะด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ (Skill 
Development in 
Cybersecurity) 

เพิ่มทักษะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

กุมภาพันธ์ 
2565 ถึง 
พฤษภาคม 
2565 

   1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร์แห่งชาต ิ

ธันวาคม 
2564 ถึง 
กุมภาพันธ ์
2565 

   1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2. การพัฒนา หลักสตูร 
Comptia Security+ 

เพิ่มทักษะ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

สถาบันอบรม 
โจดอย และการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
(Self-
Learning) 

ตุลาคม 2564 
ถึง พฤษภาคม 
2565 
 

   1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2.ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

6 นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

พนักงานการเงิน
และบัญชี ส3 

1. ทักษะการเขยีน
หนังสือราชการ และ
ระบบงานสารบรรณ 

- หนังสือราชการมีความ
ถูกต้องเป็นไปตาม
รูปแบบที่ก าหนด ลดการ
ผิดพลาด 

ไม่เป็นทางการ 
(การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง) 

มกราคม 
2565 

นางสาวเพียงพร 
วรรณนิยม 

นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นางอรทัย  
เพชรพันธ ์

รายงานการ
อบรม 



 
ห น้ า | ๒๑ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

- สามารถแก้ไขปัญหาใน
การลงทะเบยีน ค้นหา 
หนังสือรับ – ส่ง ได้ 

2. การปฏิบัติการเพื่อ
จัดการความเสีย่งและ
โอกาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
นายเอกพงษ์  

แก้วราบ  

 นายกรีฑา  
ขาวศร ี

การจัดท า
รายงานผล 

7 นายอาคม   
เปียกลิ่น 

พนักงานพัสดุ  
ส3 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

มกราคม 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นางอรทัย  
เพชรพันธ ์

ติดตามการใช้
งานระบบหลัง
การอบรม 

2.การยดึมั่นคณุธรรม
และจริยธรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการ
ที่ด ี

อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม 2565 กคจ.  
กรม สบส 

กคจ.  
กรม สบส 

นางจีรวรรณ  
วงศ์วานิช 

สัมภาษณ์/พดูคุย 
เชิงลึก เชิงพัฒฯ 

8 นายอาหมัด  
หมัดอะด้ า 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

มกราคม 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี  
ยาวิราช 

นางอรทัย  
เพชรพันธ ์

ติดตามการใช้
งานระบบหลัง
การอบรม 

2. การตรวจโครงการ สามารถตรวจโครงการได้
ถูกต้องตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

การฝึกอบรม
ในขณะท างาน 
(On the job 
Training) 

ตุลาคม 2565 นางปิยมาภรณ์ 
แจ่มศร ี

นางสาวเพียงพร 
วรรณนิยม 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

จ านวนโครงการ
ที่ผ่านการตรวจ 

3. การบริหารเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ

อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน

กรกฎาคม 
2565 

กรม สบส. กลุ่มแผนงาน 
กรม สบส. 

เอกพงษ์  
แก้วราบ 

1. การทดสอบ 
2. รายงาน /



 
ห น้ า | ๒๒ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

สัมภาษณ ์
3. ใบงาน 
4. ประกาศนยีบัตร 

 
                      (.......................................................) 
             นายการญุ  สุขสุทธิ์ 
       ผู้อ านวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 12



 
ห น้ า | ๒๓ 

 

แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่12
กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
ห น้ า | ๒๔ 

 

 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 
เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่

ต้องการพัฒนา 
โค้ช 

(Coach) 
พ่ีเลี้ยง 

(Mentor) 
เพ่ือนร่วมงาน 

(Buddy) 
วิธีติดตาม
ประเมินผล 

1 นางปิยมาภรณ์  
แจ่มศร ี

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

1. ข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2. การประเมินค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

3. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2 นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

วิศวกร
ปฏิบัติการ 

1. ข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 
 
 



 
ห น้ า | ๒๕ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

2. การประเมินค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

3. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

4. การสอบเทียบ NIBP 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

3 นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

พนักงาน
การเงินและ
บัญชี ส3 

1. การจดัท าเอกสาร
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 

 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

1. นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
2. นายเอก
พงษ์  แก้ว
ราบ  

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา  
ขาวศร ี

การจัดท ารายงาน
ผล/ผลการ
ประเมิน 

2. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา  
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร



 
ห น้ า | ๒๖ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

 คุณภาพ 
4.การจดัท า
รายงานผล 
 

           
 

 

                               (.......................................................) 
                    นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
            ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12



 
ห น้ า | ๒๗ 

 

แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | ๒๘ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

1 นางปิยมาภรณ์  
แจ่มศร ี

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี 
ยาวิราช 

นางสาวชลธิชา  
หมวดเมือง 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

2. การก ากับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้าน
สุขศึกษา 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้เกิดความเช่ียวชาญ
ในสายงานของตนเอง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม 
2565 

ส านัก
ผู้เชี่ยวชาญ 
กรม สบส. 

กองสุขศึกษา 
กรม สบส. 

นางสาวชลธิชา  
หมวดเมือง 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3. การก ากับด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ใหเ้กิดความเชี่ยวชาญ
ในสายงานของตนเอง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม 
2565 

ส านัก
ผู้เชี่ยวชาญ 
กรม สบส. 

กอง สช. กรม 
สบส. 

นางสาวชลธิชา  
หมวดเมือง 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

2 นางสาวชลธิชา  
หมวดเมือง 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

นางสาวภาวินี 
ยาวิราช 

นางปิยมาภรณ์  
แจ่มศร ี

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

2. การก ากับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้าน
สุขศึกษา 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้เกิดความเช่ียวชาญ
ในสายงานของตนเอง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม 
2565 

ส านัก
ผู้เชี่ยวชาญ 
กรม สบส. 

กองสุขศึกษา 
กรม สบส. 

นางปิยมาภรณ์  
แจ่มศร ี

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 



 
ห น้ า | ๒๙ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

   3. การก ากับด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน ระบบ
สุขภาพภาคประชาชน 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
ให้เกิดความเช่ียวชาญ
ในสายงานของตนเอง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มกราคม 
2565 

ส านัก
ผู้เชี่ยวชาญ 
กรม สบส. 

กอง สช. กรม 
สบส. 

นางปิยมาภรณ์  
แจ่มศร ี

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 

 

                               (.......................................................) 
                                          นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
          ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | ๓๐ 

 

แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่12 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ห น้ า | ๓๑ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

1 นายนิรันดร์  
จิสวัสดิ ์

นายช่างเทคนิค
อาวุโส 

1. การปฏิบัติการเพื่อ
จัดการความเสีย่งและ
โอกาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้ว
ราบ (วิศวกร
ปฎิบัติการ) 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้ว
ราบ (วิศวกร
ปฎิบัติการ) 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

3. การจดัท าเอกสาร
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้ว

กองวศิวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายกรีฑา   
ขาวศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 



 
ห น้ า | ๓๒ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

ราบ (วิศวกร
ปฎิบัติการ) 

2 นายกรีฑา   
ขาวศร ี

นายช่างเทคนิค
ช านาญงาน 

1. ข้อก าหนด ISO/IEC 
17025:2017 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2. การประเมินค่าความ
ไม่แน่นอนของการวัด 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

3. การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025:2017 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

4. การสอบเทียบ NIBP 
 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การอบรมภายนอก
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
 

เดือน
พฤศจิกายน – 
เดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบนัมาตร
วิทยา
แห่งชาติ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร



 
ห น้ า | ๓๓ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

คุณภาพ 
5. การปฏิบัติการเพื่อ
จัดการความเสีย่งและ
โอกาส 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้ว
ราบ (วิศวกร
ปฎิบัติการ) 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

   5. การจดัท าเอกสาร
ระบบคณุภาพ
ห้องปฏิบัติการ 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบตามมาตรฐาน 

การสอนงาน 
(Coaching) 
 

เดือนมกราคม 
๒๕๖๕ 

นางปิยมา
ภรณแ์จ่มศรี 
(นักวิชาการ
สาธารณสุข
ช านาญการ 
และนายเอก
พงษ์  แก้ว
ราบ (วิศวกร
ปฎิบัติการ) 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายเอกพงษ์  
แก้วราบ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

3 นายวรวัฒน์  
แก้วมะแป้น 

นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. ทบทวนองค์ความรู้ 
วิทยุคมนาคมระบบ  
digitai และเครือข่าย 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการใช้
งานระบบวิทยุสื่อสารใหด้ี
ยิ่งข้ึน 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

ภายในเดือน
สิงหาคม 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 



 
ห น้ า | ๓๔ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

 
 

(กองวิศวกรรม
การแพทย์เป็นผู้
จัด) 

2. ประกาศนียบัตร 

   3. ทบทวนองค์ความรู้ 
ระบบระบายอากาศใน
สถานพยาบาล 
 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ตรวจระบบอากาศใน
สถานพยาบาล 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(กองวิศวกรรม
การแพทย์เป็นผู้
จัด) 

ช่วงเดือน
มิถุนายน – 
สิงหาคม 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

4 นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายอนุวา  นรา
พันธรักษ ์

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2.เทคนิคการเป็นผู้ตรวจ
ประเมิน 
 
 

พัฒนาความรู ้
และความนา่เชื่อถือของ
ผู้รับการประเมิน 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

เมษายน 2565 กรมสนับสนุน
บริการ
สุขภาพ 

กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

นายเฉลมิชัย  
ศุภศร ี

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

   3.การสอบเทียบ
เทอร์โมมเิตอร์วดัไข้แบบ
อินฟราเรด 
 
 

พัฒนาความรู ้
และเพื่อสอบเทียบ
มาตรฐาน 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

เมษายน 2565 กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองวศิวกรรม
การแพทย์ 

นายสมเกียรต ิ
ช่วยเพ็ชร 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

5 นายสมเกียรติ 
ช่วยเพ็ชร 

นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 



 
ห น้ า | ๓๕ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

   2.ทักษะทางด้านทดสอบ
สอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์ประเภทเครื่องฉาย
แสงทางการแพทย์ได้แก่ 
เครื่องฉายแสงอุดฟัน 
เครื่องฉายแสงสร้าง
ภูมิคุ้มกันในทารก หรือ
ประเภทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการรักษาผู้ป่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม เมษายน-
กรกฎาคมพ.ศ. 
2565  

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

   3.ทักษะด้านทดสอบสอบ
เทียบเครื่องอัลตร้าซาวด ์
(Ultrasound Therapy)
ที่หลากหลายรูปแบบ
หลายมติิในการใช้งาน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดอบรม เมษายน-
กรกฎาคมพ.ศ. 
2565  

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 
กรม สบส. 

นายพิเชฎฐ์  
สุขวรรณ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

6 นายอัชมัน  วาน ิ นายช่างเทคนิค
ช านาญงาน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายอนุวา  นรา
พันธรักษ ์

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. การบ ารุงรักษาและ
สอบเทียบเครื่องช่วย
หายใจ 
 
 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถถ่ายทอดได ้

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

ช่วงเดือน
มิถุนายน – 
สิงหาคม 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

นายอนุวา 1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

   3. การบ ารุงรักษาและ
สอบเทียบเครื่องอัลตร้า
ซาวด ์

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถถ่ายทอดได ้

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

ช่วงเดือน
มิถุนายน – 
สิงหาคม 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองวิศวกรรม
การแพทย ์

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพ

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 



 
ห น้ า | ๓๖ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

 
 

ที่ 12 2. ประกาศนียบัตร 

7 นายเฉลมิชัย     
ศุภศร ี

วิศวกรไฟฟ้า
ปฏิบัติการ 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายอนุวา  นรา
พันธรักษ ์

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. ทบทวนองค์ความรู้ 
ด้านการตรวจวิศวกรรม
ความปลอดภัย 
 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการ
ตรวจวิศวกรรมความ
ปลอดภัย 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(กองวิศวกรรม
การแพทย์เป็นผู้
จัด) 

ภายในเดือน
สิงหาคม 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

   3. ทบทวนองค์ความรู้ 
ทักษะ ด้านการพัสด ุ
 
 

เพื่อเพ่ิมทักษะในการเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน 

ช่วงเดือน
มิถุนายน – 
สิงหาคม 

ศูนย์
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพท่ี 12 

ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 
(เจ้าหน้าที่
พัสดุ) 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
 

8 นายอนุวา  นรา
พันธรักษ ์

นายช่างเทคนิค
ปฏิบัติงาน 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธรีารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายเฉลมิชัย     
ศุภศร ี

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. การก ากับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (9 
ด้าน) 
 
 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
จนถึงการพัฒนาท่ียั่งยืน 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

มีนาคม 2565 ผู้อ านวยการ
ศูนย์
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพท่ี 12 

คณะกรรมการ
ผู้ประเมิน
มาตรฐานทั้ง 
9 ด้าน 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 



 
ห น้ า | ๓๗ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/
สมรรถนะ 

ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

   3. การด าเนินการเชิงรุก 
 
 

การเข้าถึงการบริการตาม
ความต้องการ 

การอบรมภายใน
หน่วยงาน กรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
(หน่วยงานจัดเอง) 

ช่วงเดือน
มิถุนายน – 
สิงหาคม 

ผู้อ านวยการ
ศูนย์
สนับสนุน
บริการ
สุขภาพท่ี 12 

กลุ่มงาน สช. เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

   3.ทักษะด้านการสอบ
เทียบในเครื่องมือ Hi 
Tech และความเสี่ยง 
 
 
 

เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆและมี
การประเมินความเสีย่ง
ควบคู่ไปด้วยกัน 

กองวิศวกรรม
การแพทย์ 

ช่วงเดือน
มิถุนายน – 
สิงหาคม 

วิศวกรชีว
การแพทย์ 

วิศวกรชีว
การแพทย์ 
ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์
สนับสนุน
บริการสุขภาพ
ที่ 12 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 

 

 

                                 (.......................................................) 
                      นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
             ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
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แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 



 
ห น้ า | ๓๙ 

 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

1 นายจ าเรญิ  
ศิริพร 

นายช่างไฟฟ้า
ช านาญงาน 

1. งานบริหารระบบงานดิจิทัล 
(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายสนธ ิ
โคตรสุวรรณ 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. ผู้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน
อาคาร 

เพิ่มศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติกงาน 

1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

นายภาณุพงศ์ 
ชุมวงค ์

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

2 นายสนธ ิ
โคตรสุวรรณ 

นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน 

1. งานบริหารระบบงานดิจิทัล 
(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายภาณุพงศ์ 
ชุมวงค ์

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. ผู้ตรวจสอบอาคารตาม
กฎหมายตรวจสอบอาคาร 

เพิ่มศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติกงาน 

1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

 1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

   3. การควบคมุและบริหารงาน
ก่อสร้าง 
 

เพิ่มศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติกงาน 

1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ

  



 
ห น้ า | ๔๐ 

 

 

 

                              (.......................................................) 
                    นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
          ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12

(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

แผน แผน 

3 นายภาณุพงศ์ 
ชุมวงค ์

วิศวกรโยธา 1. งานบริหารระบบงานดิจิทัล 
(สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจากคู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นายสนธ ิ
โคตรสุวรรณ 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

   2. ผู้ตรวจสอบอาคารตาม
กฎหมายตรวจสอบอาคาร 

เพิ่มศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติกงาน 

1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

นายสนธ ิ
โคตรสุวรรณ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 

   3. การควบคมุและบริหารงาน
ก่อสร้าง 

เพิ่มศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติกงาน 

1. ศึกษาด้วยตนเอง 
2. การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงานภายใน
กรมเป็นผู้จัด) 

มีนาคม – 
กรกฎาคม 
2565 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

1. กอง
วิศวกรรม
การแพทย์ 
2. กองแบบ
แผน 

นายสนธ ิ
โคตรสุวรรณ 

1.ผลการทดสอบ
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2. ประกาศนียบัตร 
3.เอกสาร
คุณภาพ 



 
ห น้ า | ๔๑ 

 

แผนพัฒนารายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 

กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

  



 
ห น้ า | ๔๒ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธกีารพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

1 นางสาวโรสลิน  
มามะ 

นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจาก
คู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

นางสาวสินิทธา  
พรหมแช่ม 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

2. พัฒนาสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการ
สขุภาพ (ระดับเพิ่มพูน
ทักษะ) 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-
Learning) 

มีนาคม 2565 กรม สบส. กองกฎหมาย 
กรม สบส. 

นางสาวสินิทธา  
พรหมแช่ม 

1.ทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการ
อบรม 

2.ประกาศนียบัตร 

3. อบรมผู้รับผิดชอบงาน
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

เมษายน 
2565 

กรม สบส. กรม สบส. นางสาวสินิทธา  
พรหมแช่ม 

แบบรายงานผล 

2 นางสาวสินิทธา  
พรหมแช่ม 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

1. งานบริหารระบบงาน
ดิจิทัล (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

สามารถใช้งานด้าน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) ได้ถูกต้อง 

1. ศึกษาจาก
คู่มือ 
2. อบรมจาก
ผู้จัดท าระบบ 

กุมภาพันธ์ 
2565 

นางธีรารัตน์  
แก้วมะแป้น 

น.ส.ภาวินี  
ยาวิราช 

น.ส. โรสลิน  
มามะ 

การใช้งานระบบ
หลังการอบรม 

2. พัฒนาสมรรถนะ
พนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 
(ระดับพ้ืนฐาน) 
 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-
Learning) 

มีนาคม 2565 กรม สบส. กองกฎหมาย 
กรม สบส. 

น.ส. โรสลิน  
มามะ 

1.ทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2.ประกาศนียบัตร 
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ลําดับ ผู้รับผิดชอบ ตําแหน่ง ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา วิธกีารพัฒนา ช่วงเวลาที่
ต้องการพัฒนา 

โค้ช 
(Coach) 

พ่ีเลี้ยง 
(Mentor) 

เพ่ือนร่วมงาน 
(Buddy) 

วิธีติดตาม
ประเมินผล 

3. พัฒนาสมรรถนะความ
เชี่ยวชาญพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ (ระดับเพิ่มพูน
ทักษะ) 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การเรยีนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-
Learning) 

มีนาคม 2565 กรม สบส. กองกฎหมาย 
กรม สบส. 

น.ส. โรสลิน  
มามะ 

1.ทดสอบความรู้
ก่อนและหลังการ
อบรม 
2.ประกาศนียบัตร 

3. อบรมผู้รับผิดชอบงาน
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

เพิ่มสมรรถนะการ
ท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

การอบรมภายใน
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 
(หน่วยงาน
ภายในกรมเป็นผู้
จัด) 

เมษายน 
2565 

กรม สบส. กรม สบส. น.ส. โรสลิน  
มามะ 

1.รายงานผล 
2.ประกาศนียบัตร 

 

 

 

 

                  (.......................................................) 
                    นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
          ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12
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แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 
  คณะที่ปรึกษา  นายการุญ  สุขสุทธิ์ 
   ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 
   นายนิรันดร์   จิสวัสดิ์ 
   รองผู้อ านวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 
   หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
   นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม 
   รองผู้อ านวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 
   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
   นางปิยมาภรณ์  แจ่มศรี 
   หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
   นายจําเริญ  ศิริพร 
   หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
   นางสาวโรสลิน  มามะ 
   หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 
  ผู้จัดทํา/ผู้ช่วย  นายอาหมัด  หมัดอะด้ํา 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   นางธีรารัตน ์ แก้วมะแป้น 
   พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 
โดย : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 
   


