
ประเดน็ทางสขุภาพ 
 ตอบสนองยทุธ์ศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
กลยทุธ์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อให้บุคลากร สธ. 1. ผบก. 2 คน งบประมาณ สป ลงทะเบียน 30,000 บาท / คน บริหารทรัพยากร

บุคลากรหลักสูตรผู้บริหาร      พัฒนาศักยภาพหลักสูตร         - สสจ. 1 คน เป็นเงิน 60,000   บาท บคุคล/กนกวรรณ

สาธารณสุข ปี 2563      ผู้บริหารในระดับต้น กลาง สูง         - สสอ. 1  คน 
2.1 ปชส.หลักสูตร 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร    
2.2 คัดเลือกบุคลากรเขา้รับ      หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสข 2. ผบต.  2  คน ลงทะเบียน 24,000 / คน
การอบรม      ปี 2562        -  สสจ.  1 คน เป็นเงิน 48,000  บาท
2.3 อบรมหลักสูตรผู้บริหาร       2.1 ปชส.หลักสูตร        - สสอ.  1 คน ค่าเดินทางของจนท.ในสสจ.  6,000

      2.2 คัดเลือกบุคลากรเขา้รับ
             การอบรม

     2.3 อบรมหลักสูตรผู้บริหารฯ

รวมทั้งสิ้น   114,000   บาท  199,000    บาท

/ / / /

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลกั

ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   ประจ าปีงบประมาณ   2563
การพัฒนาระบบบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

3.3 การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจดัการก าลังคนด้านสุขภาพ

รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหลง่งบประมาณ งบประมาณ รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการการพัฒนา 1.  เพื่อเขา้อบรมหลักสูตร แพทย ์ทันตฯ งบประมาณ สป 1. ค่าที่พัก   ห้องๆละ 1,800 บาท 1 คืน บริหารทรัพยากร

บุคลากรสาธารณสุข      การเป็นขา้ราชการที่ดี เภสัช ฯ 40 คน      เป็นเงิน  1,800 บาท บคุคล/กนกวรรณ

จบใหม ่ ปี 2563 2. เพื่อเรียนรู้การท างาน พี่เล้ียง 6 คน 2. ค่าที่พักเหมาจา่ย 1 ห้อง 1 คืน 
    ด้านสาธารณสุข จาก พขร.1 คน     เป็นเงิน 800 บาท 
    เครือขา่ยวชิาชพี 3. ค่าเบี้ยเล้ียง 3 คน ๆ ละ 240 บาท 2 วนั
3. เพื่อประชาสัมพันธแ์หล่ง      เป็นเงิน    1,440  บาท
     ปฏบิัติงาน

รวม   4,040  บาท

2. กิจกรรม รับรายงานตวั แพทย ์ ทันตแพทย์ ค่าอาหารวา่งบ่าย    60 * 50 *1   =  3,000
ปฐมนิเทศแพทย ์ทันตแพทย์ ค่าอาหารมื้อเยน็     60 * 1 * 300 =  18,000
เภสัชกร ค่าอาหารวา่งเชา้     60 * 20 *1   =  1,200

ค่าอาหารกลางวนั   60 * 80       =  4,800
ค่าที่พัก                  15 * 500     =  7,500

รวม     34,500     บาท

3. ปฐมนิเทศหลกัสตูร 1. ค่าเบี้ยเล้ียง พขร. รับ-ส่ง  3  คน 9 วนั
การเป็นขา้ราชการที่ดี      stand by  เป็นเงิน    6,480  บาท

รวม     6,480     บาท

                                                                                                                                                                            รวมเป็นเงิน    45,020     บาท 45,020  บาท

/ / /

ระบุ จ านวนเงิน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
รหัสกิจกรรม แผนงาน/โครงการ รายละเอียดกิจกรรม

พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหลง่งบประมาณ งบประมาณ รวม/บาท

การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ /การใช้งบประมาณ

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลกั


