แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณของหน่วยงานสานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเด็นทางสุขภาพ
ตอบสนองยุทธ์ศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์

การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
3.3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รหัสกิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณ รวม/บาท

ระบุ จานวนเงิน
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลัก

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

1. เพื่อให้บุคลากร สธ.
พัฒนาศักยภาพ
1. ผบก. 2 คน
พั
ฒ
นาศั
ก
ยภาพหลั
ก
สู
ต
ร
บุคลากรหลักสูตรผู้บริหาร
- สสจ. 1 คน
ผู้บริหารในระดับต้น กลาง สูง
สาธารณสุข ปี 2563
- สสอ. 1 คน
2.1 ปชส.หลักสูตร
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.2 คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
หลักสูตรผู้บริหารสาธารณสข 2. ผบต. 2 คน
การอบรม
ปี 2562
- สสจ. 1 คน
2.3 อบรมหลักสูตรผู้บริหาร
2.1 ปชส.หลักสูตร
- สสอ. 1 คน
2.2 คัดเลือกบุคลากรเข้ารับ
การอบรม
2.3 อบรมหลักสูตรผู้บริหารฯ

งบประมาณ สป ลงทะเบียน 30,000 บาท / คน

บริหารทรัพยากร

เป็นเงิน 60,000 บาท
ลงทะเบียน 24,000 / คน
เป็นเงิน 48,000 บาท
ค่าเดินทางของจนท.ในสสจ. 6,000

รวมทั้งสิ้น 114,000 บาท

บุคคล/กนกวรรณ

/

/

199,000 บาท

/

/

การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการ /การใช้งบประมาณ

รหัสกิจกรรม

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดกิจกรรม

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

ระบุ จานวนเงิน

งบประมาณ รวม/บาท

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กลุ่มงาน/
ผู้รับผิดชอบหลัก

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
บุคลากรสาธารณสุข
จบใหม่ ปี 2563

1. เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี
2. เพื่อเรียนรูก้ ารทางาน
ด้านสาธารณสุข จาก
เครือข่ายวิชาชีพ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ปฏิบัตงิ าน

แพทย์ ทันตฯ
เภสัช ฯ 40 คน
พี่เลี้ยง 6 คน
พขร.1 คน

งบประมาณ สป 1. ค่าที่พัก ห้องๆละ 1,800 บาท 1 คืน
เป็นเงิน 1,800 บาท
2. ค่าที่พักเหมาจ่าย 1 ห้อง 1 คืน
เป็นเงิน 800 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน ๆ ละ 240 บาท 2 วัน
เป็นเงิน 1,440 บาท

บริหารทรัพยากร

บุคคล/กนกวรรณ

รวม 4,040 บาท
2. กิจกรรม รับรายงานตัว
ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร

3. ปฐมนิเทศหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี

แพทย์ ทันตแพทย์

ค่าอาหารว่างบ่าย 60 * 50 *1 = 3,000
ค่าอาหารมื้อเย็น 60 * 1 * 300 = 18,000
ค่าอาหารว่างเช้า 60 * 20 *1 = 1,200
ค่าอาหารกลางวัน 60 * 80
= 4,800
ค่าที่พัก
15 * 500 = 7,500
รวม 34,500 บาท

/

/

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง พขร. รับ-ส่ง 3 คน 9 วัน
stand by เป็นเงิน 6,480 บาท
รวม 6,480 บาท
รวมเป็นเงิน 45,020

บาท

45,020 บาท

/

