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แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เครือข่ายบริการสุขภาพอ าเภอพุนพิน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรร่วมกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 

กลยุทธ์   4.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตามกรอบ Service plan  
4.2 บริหารจัดการก าลังคนให้ครอบคลุมตามสาขาวิชาชีพ 
4.3 พัฒนาศักยภาพการท างานเป็นทีมและสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรตาม
แผนพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ service plan  
 
 

-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการ
พัฒนาสมรรถนะในการดูแล
ผู้ป่วย NCDs  NCDs Storke 
Stemi  CKD  
Intermediate Care 
Mental Health 
Palliative Care 
 

- ทบทวน CPG แนวทางปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วย NCDs NCDs 
Storke Stemi  CKD 
Intermediate Care 
Mental Health 
Palliative Care 
- เผยแพร ่CPG ในเครือข่าย 
คบสอ.พุนพิน 
-ประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ตาม CPG  
-สรุป ปัญหา และอุปสรรค  

บุคลากรสาธารณสุข  
จ านวน 50 คน 

ม.ค.–ก.ย.  
65 

 

- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x                   
๘๐ บาท x ๕ ครั้ง = 20,๐00 บาท 
- ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 50 คน x  
25 บาท x 2 มื้อ x 5 วัน =                   
12,500 บาท 
-ค่าวิทยากร 600บาท/ชัว่โมง x 6 
ชั่วโมง x 5 วัน = 18,000 บาท 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 4,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 55,000 บาท 

เงนิบ ารุง คุณอัชราวดี 
ชโลธร 
 

2. จัดท าแผนบุคลากร 
สายวิชาชีพให้บริการใน
คลินิกบริการครอบคลุม
ตามมาตรฐาน 

- เพื่อให้มีบุคคลากรสาย
วิชาชีพให้บริการครอบคลมุ
ตามมาตรฐาน 

-จัดอัตราก าลังตามสาขา
วิชาชีพให้ครอบคลุมคลินิก
บริการ 

รพ.สต.ที่ขาดบุคลากรสาย
วิชาชีพ 

ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- ไม่ใช้งบประมาณ - คุณจุฬาภรณ์ 
แก่นแกว้ 
 

3. - แผนงานการจัด
กิจกรรมสร้างสุข 

- เพื่อให้บุคลากรท างานเป็น
ทีมและสร้างขวัญก าลังใจ 

-จัดกิจกรรมสร้างสุขของแต่ละ
หน่วยงานตามแผน 

ทุกสถานพยาบาล ต.ค.64 – 
ก.ย.65 

- ไม่ใช้งบประมาณ - คุณอมร หวัด
สนิท 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรร่วมกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

4. โครงการประชุม  
คบสอ. ปี 2565  

-เพื่อติดตามการด าเนินงาน 
และขับเคลื่อน 
งานสาธารณสุข 

-ประชุมติดตามการ
ด าเนินงาน และขับเคลื่อน 
งานสาธารณสุข 
 

- คณะกรรมการ 
คบ.สอ.พุนพิน 
จ านวน 31 คน 
 

ม.ค. – ก.ย. 
2565 
(6 ครั้ง) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
31 คน x 25 บาท x 6 ครั้ง  
เป็นเงิน 4,650 บาท 
 

เงินบ ารุง คุณอัชราวดี 
ชโลธร 

5. โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์เครือข่าย
บริการสุขภาพอ าเภอ
พุนพิน ปีงบประมาณ 
2566  

-เพื่อให้ทุกหน่วยงาน /กลุ่ม
งาน/ฝ่ายต่าง ๆ 
ได้สรุปผลการด าเนินในป ี 
๒๕65 และวิเคราะห์หา 
จุดอ่อน อุปสรรค จุดแข็ง มอง
หาโอกาสสู่การพัฒนา ด้าน
สุขภาพและมีการทบทวนกล
ยุทธ์และตัวช้ีวัดต่าง ๆ 
-เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ม ี
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ
หน่วยงานประจ าปี 
งบประมาณ  2566 

ประชุมสรุปผลการ
ปฏิบัติงานและวิเคราะห ์
ผลงานตามตัวช้ีวัด
ปีงบประมาณ 2565
จัดท าแผนยุทธศาสตร ์
สาธารณสุขประจ าปี 
งบประมาณ 2566 
 

บุคลากร คบสอ. และภาคี
เครือข่าย 4๐ คน 
 
 
 

สค. – กย.
2565 

ช่วงที่ 1 รวมเป็นเงิน 46,200 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 40 คน x 
50 บาท x 4 มื้อ  = 8,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวนั 40 คน x 250 
บาท x 2 มือ้ = 20,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวทิยากรชั่วโมงละ 600 
บาท x 12 ชม. = 7,200 บาท 
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ = 5,000 บาท 
5.ค่าสถานที่จัดประชุม วันละ 3,000 
บาท x 2 วัน = 6,000 บาท      
ช่วงที่ 2 รวมเป็นเงิน 171,800 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 40 คน x 
50 บาท x 6 มื้อ = 12,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวนั/เย็น 40 คน x 
250 บาท x 5 มื้อ = 50,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนวทิยากรชั่วโมงละ 600 
บาท x 18 ชม. = 10,800 บาท 
4.ค่าสถานที่จัดประชุม วันละ 2,000 
บาท x 3 วัน = 6,000 บาท 
5.ค่ารถทวัร์ปรับอากาศวันละ 15,000 
บาท x 3 วัน = 45,000 บาท 
6.ค่าที่พักคนละ 600 บาท x 40 
คน x 2 คืน = 48,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 218,000 บาท 

เงินบ ารุง คุณอมร หวัด
สนิท 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรร่วมกับเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลกั 
กลุ่มเป้าหมาย/ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับ 

ผิดชอบ พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการ จ านวน แหล่ง 

6. โครงการตรวจสุขภาพ
บุคลากรประจ าป ี

-เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการ
สุขภาพอ าเภอพุนพิน 
-เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคเรื้อรังในเจ้าหน้าท่ีที่มี
อายุมากกว่า 35 ปีข้ึนไป 
-เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไดร้ับการ
สร้างเสริมภูมิคุม้กันโรคซึ่งเกิด
จากการปฏิบตัิงาน 
-เพื่อส่งเสรมิให้เจ้าหนา้ที่ทุก
คนได้รบัการส่งเสริมสุขภาพ
ทัง้ในกลุ่มที่มีสุขภาพดี  

การตรวจสุขภาพของ
บุคลากร 

-บุคลากรสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลพุนพิน/ท่าโรง
ช้าง 
-บุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพุนพิน 
 

เม.ย.65 – 
ก.ย.65 

215,000บาท ตามสิทธิ์
การรักษา
ของแต่ละ
บุคคล 

คุณจุฬาภรณ์ 
แก่นแกว้ 

 
 
 
 
 
 


