


ลําดับ กลุ่มงาน/งาน ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลา
1 การแพทย์ นางสาวสุธิดา  ชัยกุลศิริ นายแพทย์ปฏิบัติการ กุมารเวชศาสตร์ 3 ปี

นางสาวจุฑารัตน์  มานะ นายแพทย์ปฏิบัติการ อายุรศาสตร์ 3 ปี
นายรชต  พิริยมานันท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ ออโธปิดิกส์ 3 ปี

2 บริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม นางสาวปวิตรา  สุทิธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการจัดการส่งเสริมสุขภาพชุมชน 4 เดือน
นางสาวปวิตรา  สุทิธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 4 เดือน
นางสาวปวิตรา  สุทิธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ การออกแบบบริการนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการพัฒนานําไปสู่การใช้จริง 8 เดือน
นางนีรนุช  สุริยะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ การออกแบบบริการนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการพัฒนานําไปสู่การใช้จริง 8 เดือน
นางนีรนุช  สุริยะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น
นางนีรนุช  สุริยะรังษี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
นางปัทมา  รัตนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 4 เดือน
นางปัทมา  รัตนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ การออกแบบบริการนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการพัฒนานําไปสู่การใช้จริง 8 เดือน
นางปัทมา  รัตนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อบรมพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลฟื้นฟูสภาพสําหรับผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน
นางปัทมา  รัตนาธรรม พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อบรมฟื้นฟูวิชาการการดูแลสุขภาพประชาชนยุค next normal
นางสาวเบญจวรรณ  ทองสุขดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 2 ปี
นางสาวศศิธร  โคตรมณี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย
นางปรานอม  วรสายัณห์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อบรมฟื้นฟูวิชาการการดูแลสุขภาพประชาชนยุค next normal

3 ทันตกรรม นางสาวอังศุมาลี  มานะธิติการ ทันตแพทย์ชํานาญการ ประชุมวิชาการ ทันตกรรมประดิษฐ์ไทยสัญจร
นายธนกฤต  ประวงษ์รัตน์ ทันตแพทย์ชํานาญการ การออกแบบบริการนวัตกรรมสุขภาพเพื่อการพัฒนานําไปสู่การใช้จริง 8 เดือน

4 การพยาบาลผู้คลอด นางสาวสรัญญา  คงขวัญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 2 ปี
นางสาวสรัญญา  คงขวัญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาบริหารการพยาบาล 4 เดือน

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนายายอาม ประจําปีงบประมาณ 2566



ลําดับ กลุ่มงาน/งาน ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลา
5 การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน นางสุพิชญ์นันท์  นันทกมลวารี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 4 เดือน

และนิติเวช นางสุพิชญ์นันท์  นันทกมลวารี พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมวิชาการ Innovation and Update in Trauma Care 2023
นางจริยา  มะโนกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการพยาบาลเพื่อการจัดระบบการดุแลผู้ป่วยบาดเจ็บ 4 เดือน
นางจริยา  มะโนกิจ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมวิชาการ Innovation and Update in Trauma Care 2023
นางสาวนฤมล  มงคลสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน
นางสาวเกตุวลี  สิทธิบุศย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 4 เดือน
นางสาวเกตุวลี  สิทธิบุศย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน
นางสาวสุรีรัตน์  รัตนัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน
นางสาวขนิษฐา  เหล็กเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 4 เดือน
นายภานุวัฒน์  สุขสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว 4 เดือน
นายภานุวัฒน์  สุขสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน
นางสาวชณัฐดา  ไพศาลรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป 4 เดือน
นางสาวชณัฐดา  ไพศาลรัตนกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 4 เดือน
นายธนพล  พรหมมา จพ.สธ.ปฏิบัติงาน (เวชกิจ) สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 2 ปี
นางสาวสุรีรัตน์  รัตนัย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมวิชาการ Innovation and Update in Trauma Care 2023

6 การพยาบาลผู้ป่วยนอก นางทิตยาภรณ์  กล่อมสุข พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
นางสาวบุศณีย์  พวงพืช พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ หลักปฏิบัติในการทําให้เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อระดับพื้นฐาน 4 วัน
นางอรอุมา  พนมเพลิง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย

7 การพยาบาลผู้ป่วยใน นางสาววนิดา  ภาระเปลื้อง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 4 เดือน
นางสาวศศิ  จันทเจริญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ ประชุมวิชาการ Innovation and Update in Trauma Care 2023

8 เภสชักรรมและคุ้มครองผู้บริโภค นางสาวกัญญรัตน์  เผือกชอุ่ม เภสัชกรชํานาญการ ประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย



ลําดับ กลุ่มงาน/งาน ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง สาขาวิชา/หลักสูตร ระยะเวลา
9 บริหารทั่วไป นางสาวพรปวีณ์  แสงสุรศักดิ์ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 4 เดือน

นางสาวเพ็ญนภา  โฉมวิลัย นักวิชาการพัสดุ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา
นายชัยภัทร  สุขเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุ การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวละอองดาว  ศิริบรรจง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การพัฒนาทักาะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสําหรับบุคลากรภาครัฐ
นายประจวบ  แสงอุทัย พนักงานขับรถยนต์ การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
นายฉัตร์ธนินศ์  ศิริกุลชัยยศ พนักงานขับรถยนต์ การขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และรถพยาบาล
นายกฤษกร  บุญนิมิตร นายช่างเทคนิค อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์
นายศศิวัฒน์  หอมเกษร นายช่างเทคนิค อบรมช่าง/ผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

10 จิตเวช นางกิตติยา  ย่งฮะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเยียวยาภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสีย



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

ตามประกาศโรงพยาบาลนายายอาม 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรบัโรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

 
ช่ือหน่วยงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนายายอาม  
วัน/เดือน/ปี:   20  มกราคม  2566  
หัวข้อ: แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนายายอาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
                 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนายายอาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
Linkภายนอก :  ไม่ม ี 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 

ปวิตรา  สุทธิธรรม ไพศาล  สุยะสา 
(นางสาวปวิตรา  สุทธิธรรม) (นายไพศาล  สุยะสา) 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม 
วันท่ี  20  มกราคม  2566       วันท่ี  20 มกราคม  2566       

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลข้ึนเผยแพร่ 

เสริมศักด์ิ  พวดรักษา 
(นายเสริมศักด์ิ  พวดรักษา) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันท่ี  20  มกราคม  2566 
 

 


