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ค ำน ำ 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 มาตราที่ 9 บัญญัติให้ส่วนราชการทุก แห่งต้อง
จัดท าจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ส านักง านเขตสุขภาพที่ 12         
เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานปลัดกระกรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ของเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 จัดท าโดยวิธีการประสานแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 โดยรวบรวมในลักษณะของ            
กลุ่มงาน  ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ที่ 3487/2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นั้น ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 จึงต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงาน  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์
เขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานตาม พันธกิจของส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 มีผลการด าเนินงานที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน           
เขตสุขภาพท่ี 12 ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเขตสุขภาพท่ี 12 ที่ก าหนดไว้ได้ 

  แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ สรุปงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนปฏิบัติการ และส่วนของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 12 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภา พที่ 12 โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มียุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี คือ 1 ) Prevention & Promotion 
Excellence 2) Service Excellence  3) People Excellence 4) Governance Excellence และมี 15 แผนงาน 45 โครงการหลัก เป็นส่วนขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
แผนปฏิบัติการฯ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ 2561 ที่ได้ก าหนดประเด็นมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน คือ 5 โรค 
5 ระบบ และ 5 สนับสนุน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งใช้เป็นกรอบใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่บรรลุเป้าหมายตามโครงการ และเป้าหมาย ของ องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

(นายสงกรานต์  ไหมชุม) 
ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพท่ี 12 

  ธันวาคม พ.ศ. 2560
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บทสรุปผู้บริหำร 
การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเขตสุขภาพที่ 12 นั้น สอดคล้องกับหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวดที่ 3 มาตราที่ 9 ซ่ึงบัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการตรวจราชการระดับกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตสุขภาพที่ 12 ในร ะหว่างวันที่  
27 – 29  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพ่ือรวบรวมและกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ของหน่วยงานต่างๆ ในเบื้องต้น รวมถึง
การจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 12 เพ่ือชี้แจงร่างแผนปฏิบัติการ แนวทางการด าเนินงาน และนโยบายการพั ฒนางาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งร่าง
แผนปฏิบัติการ ได้ผ่านการประชุมเพ่ือพิจารณาและกลั่นกรองโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าและชี้แจงแผนพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 
และจากการประชุมพิจารณางบประมาณเขตสุขภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 โดยมี 4 แหล่งงบประมาณ สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

แหล่งงบประมาณ และงบประมาณ ของแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพท่ี 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
 1. งบบริหารส านักงานเขต ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งสิ้น 5 ,000,000 บาท และมีงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น 

5,000,000 บาท ซึ่งงบบริหารส านักงานเขต จะใช้ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จ านวน 2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 7,000,000 บาท 

2. งบประมาณจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนใต้ (ศบ.สต.) ส าหรับการด าเนิน
โครงการ และพัฒนางานในด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 5,193,100 บาท 
จ านวน 8 โครงการ   

3. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส าหรับพื้นที่ (PPA) ซึ่งได้รับการจัดสรรจาก ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
(สปสช.) ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,000,000 บาท มีงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท จ านวน 4 โครงการ โดยงบประมาณ PPA จะน าไปใช้ส าหรับการสร้าง
เสริมบริการสุขภาพที่จ าเป็นในพ้ืนที่ ลดการเกิดโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ และเพ่ิมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ 

4. งบเงินอุดหนุน ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ทั้งสิ้น 4,000,000 บาท วงเงินงบประมาณตามแผนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยงบอุดหนุนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ของเขตสุขภาพที่ 12 ตาม Service Plan โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากรไว้ทั้งสิ้น 6 สาขา  
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รวมงบประมาณที่ เขตสุขภาพที่ 12 ได้รับจัดสรรจากทุกแหล่งงบประมาณทั้งสิ้น 20,193,100 บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และมี
โครงการทั้งสิ้น 22 โครงการ 

โดยการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเขตสุขภาพที่ 12 แบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุข 4 ด้าน ( 4 Excellence) ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประกอบด้วย 

1. Prevention & Promotion Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) ประกอบไปด้วยแผนงาน 1)แผนงานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) งบประมาณ  1,000,000 บาท แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภองบประมาณ 1,000,000 บาท แผนงานการป้องกัน
ควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ งบประมาณ  191,800 บาท แผนงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมงบประมาณ งบประมาณ 210,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,401,800 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.08 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) ประกอบไปด้วยแผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) งบประมาณ 2,105,000 
บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,105,000บาท คิดเป็นร้อยละ 10.59 ของงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) ประกอบด้วยแผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ งบประมาณ              
6,285,000 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น  6,285,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.60 

4. Governance Excellence (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ประกอบไปด้วยแผนงาน 1) การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
งบประมาณ 6,185,700 บาท 2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ งบประมาณ 366,300 บาท 3) แผนงานการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
งบประมาณ 2,300,000 บาท 4) แผนงานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ งบประมาณ 549,300 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น  9,401,300 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 46.56 

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะเป็นเครื่องที่จะใช้ในการก ากับ ควบคุมการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามทิศทาง หรือ
แผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหา และพัฒนางานในด้านต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ แผนปฏิบัติการของเขตสุขภาพที่ 12             
มีความส าคัญในการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในระดับเขตสุขภาพ เพ่ือเป็นกรอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน                        
เพ่ือก่อให้เกิดการด าเนินงานทีม่ีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อไป 

 
                  นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ 
             ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12
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แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตสุขภาพที ่12 16
 - ตารางที ่1 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 17
 - ตารางที ่2 สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าแนกตามคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพที ่12 18

19
20

           - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 Promotion & Prevention Excellence 21 - 22
23

           - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 Service Excellence 24 - 25
26

           - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 People Excellence 27 - 28
29

           - ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 Governance Excellence 30 - 33
34

35 - 36
38 - 41

         - แผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตสุขภาพที ่12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภาคผนวก

         - แผนปฏิบัติการ งบเงินอุดหนุน (พัฒนาบุคลากร) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561

สรุปประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 Governance Excellence

สารบัญ

           - แผนภาพสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที ่12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 Promotion & Prevention Excellence

สรุปประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 Service Excellence

สรุปประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 People Excellence
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ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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            กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดกรอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพในรูปแบบเขตสุขภาพ เพื่อให้แต่ละเขตสุขภาพ มีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุม 4- 8 จังหวัด และเพื่อให้การด าเนินงานเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างย่ังยืน เป็นรูปธรรมและสร้างระบบบริหารจัดการที่มีเอกภาพ ทั้งนี้โดยมีส านักงานเขตุสภาพที่    
 1- 12 เป็นหน่วยราชการส่วนกลางที่มีที่ต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง ในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามค าส่ังกระทรวงสาธารณสุข ที่ 
114/2558 เร่ืองการจัดต้ังส านักงานเขตสุขภาพ

           เขตสุขภาพที่ 12 ต้ังอยู่ภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เขตสุขภาพที่ 12 มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นคาบสมุทรที่มีทะเลขนาบทั้งสองด้าน คือ ฝ่ังตะวันออกด้านอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ฝ่ังตะวันตกด้านอันดามัน 
ได้แก่ จังหวัดตรัง สตูล  ทิศเหนือติดพื้นที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 และทิศใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย

           พื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 12 เป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ  เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นแถบมรสุม คือ มี
ฝนตกชุกสลับกับฤดูแล้งส้ันๆ จากสภาพที่มีความจ าเพาะทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ท าให้ภาคใต้ตอนล่าง เป็นสังคมที่มีความแตกต่าง หลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ
 ภาษาศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี ที่แตกต่างจากภาคอื่นๆ ของประเทศ เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย  การใช้ภาษายาวีเป็นภาษาพื้นเมือง และประเพณีถือศีลอด 
ในเดือนรอมฎอนของชาวไทยมุสลิม ประเพณีถือศีลกินเจของคนไทยเชื้อสายจีน และประเพณีชักพระ ของชาวไทยพุทธ  เป็นต้น

ส าหรับศูนย์กลางในการบริหารจัดการเขตสุขภาพที่ 12  มีส านักงานต้ังอยู่เลขที่ ๑๖๑/๑ ชั้น 2 อาคารมหิดล ถนนรามวิถี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
รูปที่ 1 แผนที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 12

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เขตสุขภาพที ่12

**************************************************************
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โครงสรา้งการบรหิารงานเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2560
1. คณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพที่ 12

การปกครอง ในเขตสุขภาพที่ 12
          พื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซ่ึงมีเขตการปกครองรวม
 77 อ าเภอ 565 ต าบล 4,269 หมู่บ้าน 150 เทศบาล มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 1,562,634 หลังคาเรือน

COO         นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล 
รอง COO   นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ 
รอง COO   นางสุนันทา กาญจนพงศ์ 
รอง COO   นพ.ชาติชาย มิตรกูล 

CEO 

นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ 

สาธารณสุขนิเทศก์ 
นพ.ยอร์น  จิระนคร 

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ 
ภก.ประเวศ หมีดเส็น  

นางสุนันทา กาญจนพงศ์ 

ประธาน  
นพ.สงกรานต์  ไหมชุม 
เลขานุการ 
นายจิรวิทย ์มากมิ่งจวน 

ประธาน  
นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี 
เลขานุการ 
น.ส.อุสาห์  เพ็งภารา 

ประธาน  
นพ.ธนิศ เสริมแก้ว 
เลขานุการ 
นายกิตติศักดิ์  เมืองหนู 

การบริหารทรัพยากร
บุคคล (CHRO)  

การบริหารการเงิน
การคลัง (CFO) 

ประธาน 
นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท ์
เลขานุการ 
นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล 

ประธาน  
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
เลขานุการ 
นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน  
  

การพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาล 

(CGO) 

ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ (CIO) 

การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (CSO) 

การส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคและคุ้มครอง

ผู้บริโภค (CPPO) 

ประธาน 
นพ.ชัยรัตน์ ล าโป 
เลขานุการ 
นางแวสะลาเมาะ สะนิ 
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ข้อมลูประชากร เขตสุขภาพที่ 12

          พื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ซ่ึงมีเขตการปกครองรวม
 77 อ าเภอ 565 ต าบล 4,269 หมู่บ้าน 150 เทศบาล มีจ านวนครัวเรือนทั้งส้ิน 1,562,634 หลังคาเรือน

สถานบรกิารสาธารณสุข

           สถานบริการสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 12 มีโรงพยาบาลศูนย์ 3 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 67 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ๗๙๗ แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน จ านวน 28 แห่ง ซ่ึงสามารถแยกระดับบริการรายจังหวัด ดังนี้

 

จังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

จ านวนต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
เทศบาล 

จ านวน 
อบต. 

จ านวน หลังคา
เร อน 

จ านวนพ  นท   
(ตาราง กม.) 

ตรัง 10 87 723 22 77 220,647 4,917.50 
พัทลุง 11 65 670 43 30 186,631 3,424.50 
สตูล 7 36 279 7 34 99,916 2479 

สงขลา 16 127 1023 48 92 516,949 7,393.90 
ป ตตานี 12 115 642 17 96 180,711 1,940.40 
ยะลา 8 58 380 16 47 158,136 4,521.10 

นราธิวาส 13 77 589 16 72 203,561 4475.5 
รวม 77 565 4306 169 449 1,562,634 29,151.9 
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บุคลากรสาธารณสุข

           โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 มีปัญหาทางด้านการเงินในระดับ 7 จ านวน 17 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 21.79  อยู่ในจังหวัดพัทลุง 5 แห่ง จังหวัดสงขลา 4 
แห่ง จังหวัดสตูล 3 แห่ง จังหวัดตรัง 2 แห่ง จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง จังหวัดยะลา 1 แห่ง โดยจังหวัดนราธิวาส ไม่มีโรงพยาบาลที่มีสถานการณ์ทางการเงินวิกฤตระดับ 7
  ส่วนจ านวนโรงพยาบาลที่มีสถานการณ์ทางการเงินปกติ มีเพียง 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.51

            อัตราส่วนบุคลากรสายงานหลัก ต่อประชากรในพื้นที่ ส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน(ส านักบริหารสาธารณสุข) คือ แพทย์ 1 : 4,170 (เกณฑ์ 1:2,500 คน)
 ทันตแพทย์ 1:13,360 (เกณฑ์ 1:8,740) เภสัชกร 1:8,520 (เกณฑ์ 4:6,200) ยกเว้น พยาบาลวิชาชีพ 1:443 (เกณฑ์ 1:550)

สถานการณท์างการเงนิของหน่วยบรกิารในเครอืข่ายบรกิารสุขภาพ
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เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
“เครือข่ายสุขภาพเข็มแข็ง ระบบสุขภาพย่ังยืน ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข”

"ประชาชนสุขภาพดี เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง ระบบสุขภาพย่ังยืน เจ้าหน้าที่มีความสุข"

            จังหวัดที่มีอัตราเกิดมีชีพสูงสุด คือ จังหวัดยะลา รองลงมา คือ นราธิวาส และปัตตานี ตามล าดับ จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุด คือ จังหวัดปัตตานี รองลงมา คือ
 สงขลา และ ตรัง ตามล าดับ และจังหวัดที่มีอัตราเพิ่มสูงสุด คือ จังหวัดยะลา รองลงมา คือ นราธิวาส และปัตตานี ตามล าดับ

จังหวัด จ านวนประชากร (คน) อัตราเกิดม ช พต่อ
พัน 

อัตราตายต่อพัน อัตราเพิ ม 

ตรัง 638,746 10.06 5.97 0.41 

พัทลุง 522,322 6.34 4.45 0.01 

สงขลา 1,411,389 14.23 6.80 0.74 

สตูล 316,559 14.45 5.31 0.91 

ป ตตานี 697,666 14.17 6.41 0.78 

ยะลา 448,326 21.35 5.12 1.61 

นราธิวาส 785,187 14.21 5.43 0.88 

รวม 4,832,657 14.56 6.83 0.91 
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ค่านิยมองค์กร
M : Mastery เป็นนายตัวเอง
O : Originality เร่งสร้างส่ิงใหม่

H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม

พันธกิจ
1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทภาคใต้ตอนล่าง
4. ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
5. พัฒนาสมรรถนะและสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร

P : People Centered Approach ใส่ใจประชาชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. Prevention & Promotion Excellence
2. Service Excellence
3. People Excellence 
4. Governance Excellence

แผนงาน
1. แผนงาน การพัฒนาชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
2. แผนงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
3. แผนงาน การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ
4. แผนงาน การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 
5. แผนงาน การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 
6. แผนงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
7. แผนงาน การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
8. แผนงาน การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพื้นที่เฉพาะ
9. แผนงาน อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร 
10. แผนงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ
11. แผนงาน การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
12. แผนงาน การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
13. แผนงาน การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
14. แผนงาน การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
15. แผนงาน การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฏหมายด้านสุขภาพ 
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โครงการหลัก

3.  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน

5. โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB)
6.  โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
7. โครงการควบคุมโรคติดต่อ

12. โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียง (Hot Zone)
13. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

16. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

19. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ
20. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
21. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์
22.โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ
23. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
24. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต

9.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร
10. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

18. โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)

11. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

14.  โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง
15. โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

17. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด

1. โครงการ โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
2.  โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

4. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ

8. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
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โครงการหลัก (ต่อ)
25. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา
26. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
27. โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด
28. โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) 
29. โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery 
30. โครงการพัฒนาระบบบริการ  Minimally Invasive Surgery  
31. โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ
32. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
33. โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษ
34. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
35. โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ
36. โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
37. โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ
38. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเส่ียง
39. โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ
40. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS)
41. โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
42. โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน
43. โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
44. โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
45. โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ
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House Model แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 (5 โรค 5 ระบบ 5 สนับสนุน) 
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แผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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7,000,000 100 4,000,000 100    5,193,100 100    4,000,000 100            -          -   20,193,100 100
7,000,000    100.00  4,000,000        100      5,193,100   100.00  4,000,000   100      -          -      20,193,100 100       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  Promotion & Prevention Excellence 210,000      3.00     -                 -      191,800      3.69     2,000,000  50.00    -         -      2,191,800   10.85     
   แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) -             -       -                 -       -           -     1,000,000   25.00    -          -      1,000,000 4.95       
   แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ -             -       -                 -       -           -      1,000,000   25.00    -          -      1,000,000 4.95       

-             -       -                 -       191,800      3.69      -           -       -          -      191,800 0.95       
210,000       3.00      -                 -       -            -       -           -       -          -      210,000 1.04       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence -             -       -                 -       105,000      2.02     2,000,000   50.00    -          -      2,105,000 10.42     

   แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) -             -       -                 -       105,000      2.02      2,000,000   50.00    -          -      2,105,000 10.42      
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence 855,000      12.21    4,000,000        100      1,430,000   27.54    -           -       -          -      6,285,000   31.12     
   แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 855,000       12.21    4,000,000         100      1,430,000    27.54    -           -       -          -      6,285,000 31.12      
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence 5,935,000    84.79    -                 -       3,466,300   66.75    -           -       -          -      8,852,000   43.84     
   แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 5,685,700    81.22    -                 -       500,000      9.63      -           -       -          -      6,185,700 30.63      
   แผนงานที่ 8 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ -             -       -                 -       366,300      7.05      -           -       -          -      366,300 1.81       

249300 3.56      300,000       5.78      549,300 2.72       
-             -       -                 -       2,300,000    44.29    -           -       -          -      2,300,000 11.39      

หมายเหตุ
การคิดร้อยละ เป็นการคิดร้อยละของงบประมาณจากกรอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ กับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

ร้อยละ รวม

   แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

     แผนงานที่ 9 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ
     แผนงานที่ 10 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

คิดเป็น
ร้อยละ

งบจาก
แหล่งอ่ืนๆ

กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

   แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 

งบอุดหนุน 
(พัฒนาบุคลากร)

คิดเป็น
ร้อยละ

งบ PPA 
(ระดับเขต)

คิดเป็น
ร้อยละ

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

คิดเป็น
ร้อยละ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ คิดเป็น
ร้อยละ

ตารางที่ 1 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
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7,000,000 100 4,000,000 100   5,193,100 100     4,000,000 100        -        -   20,193,100   100
7,000,000   100.00    4,000,000      100        5,193,100  100        4,000,000    100     -      -    20,193,100   100.00   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  Promotion & Prevention Excellence 210,000.00  3.00         -              -         191,800     3.69       2,000,000    50.00   -      -    2,191,800     10.85     
    คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก -            -          -               -          -          1,000,000     25.00    -      -    1,000,000      4.95       

-             -          -               -          -            -          1,000,000     25.00    -      -    1,000,000      4.95       
-             -          -               -          191,800      -          -              -       -      -    191,800         0.95       

   คณะท างานบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 210,000.00  3.00         -               -          -            -          -              -      -    210,000         1.04       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence -            -         -              -         105,000     2.02       2,000,000    50       -      -    2,105,000     10.42     

-             -          -               -          105,000      2.02        -              -       -      -    105,000         0.52       

-             -          -               -          -            -          1,000,000     25.00    -      -    1,000,000      4.95       

-             -          -               -          -            -          1,000,000     25.00    -      -    1,000,000      4.95       

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence 855,000     12.21      4,000,000      100         1,430,000  27.54      -             -      -      -    6,285,000     31.12     
855,000      12.21       4,000,000       100         1,430,000   27.54       -              -       -      -    6,285,000      31.12      

-                -          -               -          -            -          -              -       -      -    -               -         
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence 5,935,000   84.79      -              -         3,466,300  66.75      -             -      -      -    9,401,300     46.56     

-             -          -               -          866,300      16.68       -              -       -      -    866,300         4.29       
-             -          -                -          2,300,000    44.29       -              -       -      -    2,300,000      11.39      

  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 5,377,800    76.83       -                -          -            -          -              -       -      -    5,377,800      26.63      
    คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล 307,900       4.40         -                -          -            -          -              -       -      -    307,900         1.52       

249,300       3.56         -                -          300,000      5.78         -              -       -      -    549,300         2.72       

หมายเหตุ
การคิดร้อยละ เป็นการคิดร้อยละของงบประมาณจากกรอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแหล่งงบประมาณ กับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 

     คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

คิดเป็น
ร้อยละ

งบบริหาร
ส านักงานเขต

   คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)

กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบอุดหนุน 
(พัฒนาบุคลากร)

  คณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง

ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ รวมงบ PPA
(ระดับเขต)

คิดเป็น
ร้อยละ

งบจาก
แหล่ง
อ่ืนๆ

คิด
เป็น

ร้อยละ

   คณะท างานสาขาบริการปฐมภูมิ และสุขภาพองค์รวม
   คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค เชตสุขภาพที่ 12

   คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาและการดูแลแบบ
ประคับประคอง

คิดเป็น
ร้อยละ

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

   คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยฯ
   คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง

  ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12

คิดเป็นร้อย
ละ

   คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO)

ตารางที่ 2 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ าแนกตามคณะอนุกรรมการ เขตสุขภาพท่ี 12  
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แผนภาพสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 
งบ PPA (ระดับเขต) งบจังหวัดชายแดนใต้ งบอุดหนุน               

(พัฒนาบุคลากร) 
งบ บริหารส านักงาน

เขต 

งบประมาณรวม  
7,000,000 บาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 P&P 
Excellence งบประมาณ 

210,000 บาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
805,000 บาท 
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance 
Excellence งบประมาณ 
4,195,000 บาท 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
4,000,000 บาท 
 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 P&P 
Excellence 2,000,000
บาท  
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service 
Excellence 2,000,000 
บาท  
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
4,000,000 บาท 
 

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 P&P 
Excellence งบประมาณ 
191,800 บาท 
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service 
Excellence งบประมาณ 
105,000 บาท 
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 People 
Excellence งบประมาณ 
1,430,000 บาท 
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 
Governance Excellence 
3,466,300  

งบประมาณรวม
4,000,000 บาท 

งบประมาณรวม 
5,193,100 บาท 

งบประมาณรวม
4,000,000 บาท 

งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 12                                                               
รวมทั้งสิ้น (20,193,100 บาท) 
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แผนงาน
แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ
แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

ล าดับที่
1

2

3

4

งบประมาณทั้งสิน้ 2,401,800     บาท

โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม คณะท างานบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 210,000                  

โครงการหลักที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ งบประมาณ
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก 1,000,000               

โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค 
เชตสุขภาพที่ 12

191,800                  

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) คณะท างานสาขาบริการปฐมภูมิ 
และสุขภาพองค์รวม

1,000,000               

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion & Prevention Excellence 
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หน่วย : บาท

      191,800        210,000      2,000,000                -                -   2,401,800       
-             -              1,000,000     -              -            1,000,000       
-             -              1,000,000     -              -            1,000,000       

 1. โครงการแม่คุณภาพ สู่ Smart kids 4.0  ปี 2561   
เขต 12

 คณะกรรมการ
อนามัยแม่และเด็ก

 15 ม.ค. -
ก.ค. 2561

-             -              1,000,000     -              -            1,000,000       

    1.1 การส่งเสริมความเขม้แขง็ภาคีเครือขา่ยและ
ครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพเด็กแบบองค์รวม
ขบัเคล่ือนต าบลบูรณาการ Smart mom สู่ smart kids(
แม่คุณภาพ พฒันาการดี สูงดีสมส่วน ฟนัไม่ผุ )

หน่วยบริการในเขต
สุขภาพท่ี๑๒ มีการ
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ
หญิงต้ังครรภ์ ในระยะ
ต้ังครรภ์ และระยะคลอด

 จ านวน 2,000 ราย
 ภายใน ปี 2561

-             -                     266,900 -              -            266,900         

    1.2 ฟืน้ฟ ูระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการสตรีและเด็ก
ปฐมวัย (อบรมครู ก ระดับจงัหวัด) เพือ่ไปขยายต่อใน
จงัหวัด

หน่วยบริการในเขต
สุขภาพท่ี๑๒ มีการ
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพ
พฒันาการเด็กในชว่ง 
“1,000”  วันแรก

 จ านวน 1,500 ราย 
 ภายใน ปี 2561

-             -                     237,800 -              -            237,800         

     1.3 พฒันาระบบบริการฝากครรภ์ ห้องคลอด หลัง
คลอด และคลินิกสุขภาพเด็กดีและภาคีเครือขา่ย เพือ่
ติดตามการน า CPG ไปใชใ้นการดูแล และการให้บริการ
ตามมาตรฐาน

ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์
ได้รับประเมินภาวะเส่ียง
ในระยะฝากครรภ์ ระยะ
คลอด มีผลต่อการดูแล 
รักษาและลดความเส่ียง
จากการตายของแม่และเด็ก

  (ร้อยละ 90) -             -                     246,300 -              -            246,300         

    1.4 พฒันาศักยภาพการท า Health Literacy ร้อยละของภาคีเครือข่าย 7 
จว. ที่เข้ารับการอบรม
สามารถส่งเสริมความ
เข้มแข็งภาคีเครือข่ายและ
ครอบครัวแบบองค์รวม
ขับเคล่ือนต าบลบูรณาการ 
ในหญิงต้ังครรภ์ เกดิคลัง
นิทาน ในการส่งเสริม
พัฒนาการดี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ โดยมีกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

 (ร้อยละ 100) -             -                     212,400 -              -            212,400         

     1.5 พฒันาทักษะการท าU/S ส าหรับแพทย์และ
พยาบาล

-             -                       36,600 -              -            36,600           

รวมทั้งสิ้น
 แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวติคนไทยทุกกลุ่มวยั (ด้านสุขภาพ)

 โครงการหลักที่ 1 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั

โครงการ/กิจกรรม รวมงบจงัหวดั
ชายแดนใต้

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

งบอุดหนุน 
(พัฒนา

บุคลากร)
งบ PPA

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Promotion &  Prevention Excellence 
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โครงการ/กิจกรรม รวมงบจงัหวดั
ชายแดนใต้

งบบริหาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวดัโครงการ ค่าเป้าหมาย

แหล่งงบประมาณ

งบอุดหนุน 
(พัฒนา

บุคลากร)
งบ PPA

-             -              1,000,000     -              -            1,000,000       
-             -              1,000,000     -              -            1,000,000       

 2. โครงการพัฒนาการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติระดับอ าเภอ (District Health Board : DHB)

 คณะท างานสาขา
บริการปฐมภูมิ 
และสุขภาพองค์
รวม

 ร้อยละของอ าเภอที่มี 
District Health System
 (DHS) ที่เช่ือมโยงระบบ 
บริการปฐมภูมิกับชุมชน
และท้องถ่ินอยา่งคุณภาพ

 ระดับ เขต/
จงัหวดั/อ าเภอ

-             -                   1,000,000 -              -            1,000,000       

     2.1 สร้างกลไกขบัเคล่ือนท่ีเชื่อมโยงระบบบริการปฐม
ภูมิ กบัชมุชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (DHS)

-            -             -             -             -           -                

     2.2 พฒันาคุณภาพชวิีตระดับอ าเภออย่างมีส่วนร่วม -            -             -             -             -           -                
     2.3 เสริมสร้างศักยภาพ DHB อย่างมั่นคงและย่ังยืน -            -             -             -             -           -                

191,800      -              -              -              -            191,800          
191,800      -              -              -              -            191,800          

3. โครงการพัฒนาศักยภาพและประเมินผลการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เขต 12

 คณะกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค
 เชตสุขภาพที่ 12

      191,800                -                  -                  -                -   191,800          

   3.1 การประเมินผลการควบคุมโรคในสถานท่ีสาธารณะ ก.พ. และ 
ก.ค.61

 ประเมินอ าเภอเส่ียงสูงละ
 2 คร้ังๆละ 2 ราย

พืน้ท่ีเส่ียงสูงต่อ
ระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออก จ านวน
 15 อ าเภอได้รับ
การประเมินการ
ควบคุมโรคใน

สถานท่ีสาธารณะ

        96,200 -             -             -             -           96,200           

  3.2 ประเมินความชกุชมุของตัวโม่งยุงลาย (Pupa 
Index) ในสถานศึกษา

ก.พ. และ 
ก.ค.61

 ประเมินอ าเภอเส่ียงสูงละ
 2 คร้ังๆละ 4 โรงเรียน

พืน้ท่ีเส่ียงสูงต่อ
ระบาดของโรค

ไขเ้ลือดออก จ านวน
 15 อ าเภอได้รับ
การประเมินการ
ควบคุมโรคใน
สถานท่ีศึกษา

        95,600 -             -             -             -           95,600           

-             210,000       -              -              -           210,000         
-             210,000       -              -              -           210,000         

4. โครงการการจดัการของเสียอันตรายของโรงพยาบาล 
ในเขตสุขภาพที่ 12

คณะท างาน
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 2561 ปริมาณมูลฝอยอันตรายมี
การจดัการได้มาตรฐาน

จ านวน ขยะ 1,000
 กิโลกรัม

-             210,000       -              -              -           210,000         

แผนงานที่ 4 : การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม
โครงการที่ 4 บริหารจดัการสิ่งแวดล้อม

 แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ
 โครงการหลักที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ (DHB)

 แผนงานที่ 3 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจยัเสี่ยงด้านสุขภาพ
 โครงการหลักที่ 3 พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
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แผนงาน
แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

ล าดับที่
4

5 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ

6 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง

งบประมาณทั้งสิน้ 2,105,000       บาท

1,000,000         

1,000,000         

โครงการหลักที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ งบประมาณ
โครงการพัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care) คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

สาขาและการดูแลแบบประคับประคอง

105,000            

คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาการแพทย์แผนไทยฯ
คณะท างานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขามะเร็ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 
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หน่วย : บาท

      105,000               -       2,000,000                  -                -   2,105,000     
105,000      -            2,000,000    -               -            2,105,000     
105,000      -            -             -               -            105,000        

 5. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยา่ง
ต่อเน่ือง

 คณะท างาน
พัฒนาระบบ

บรกิารสุขภาพ 
สาขาและการ

ดูแลแบบ
ประคับประคอง

 ธค.2560       105,000               -                 -                    -                -           105,000 

    5.1 พัฒนาระบบการส่งต่อการดูแลผู้ป่วย palliative
 care

มีการดูแลผู้ป่วย
อย่างต่อเน่ืองท่ีบ้าน
 และมีการส่งต่อ
ข้อมูลในเครือข่าย

 จัดท าสมุด
สุขภาพ

ประจ าตัว
ผู้ป่วย เพือ่ใช้
ในการส่ือสาร

ในแต่ละ
หน่วยบริการ

105,000      -             -             -               -                    105,000 

-            -            1,000,000    -               -                 1,000,000 
6. โครงการ ส่งเสรมิสุขภาพหญิงต้ังครรภ์ เขตสุขภาพที่
 12 ปีงบประมาณ 2561

คณะท างาน
พัฒนาระบบ
บรกิารสุขภาพ
สาขาการแพทย์
แผนไทยฯ

-            -            1,000,000    -               -            1,000,000     

    6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้บริการส่งเสริม
สุขภาพหญิงต้ังครรภ์ด้วยศาสตร์มณีเวช ประชุมช้ีแจง
แนวทางการการบริการและอบรมฟืน้ฟูความรู้ด้านการ
น าศาสตร์มณีเวชมาใช้ในหญิงต้ังครรภ์

หน่วยบริการในเขต
สุขภาพท่ี 12 มีการ
ด าเนินการส่งเสริม
สุขภาพหญิงต้ังครรภ์
 ในระยะต้ังครรภ์ 
และระยะคลอด 
ด้วยศาสตร์มณีเวช

จ านวน 
5,000 ราย
ภายใน ปี 
2561

-            -            -             -               -           -                

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการหลักที่ 5 พัฒนาระบบการดูแลแบบประคับประคอง  (Palliative Care)

โครงการหลักที่ 6 พัฒนาระบบบรกิารการแพทยแ์ผนไทยฯ

รวมทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ

รวมงบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบ PPA
งบอุดหนุน 

(พัฒนาบุคลากร)
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบบรหิาร

ส านักงานเขต
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence 
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แหล่งงบประมาณ

รวมงบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบ PPA
งบอุดหนุน 

(พัฒนาบุคลากร)
งบจากแหล่ง

อ่ืนๆ
งบบรหิาร

ส านักงานเขต
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย

    6.2 ด าเนินการจัดบริการและการเกบ็รวบรวมข้อมูล
การบริการ

ร้อยละของหน่วย
บริการท่ีเข้ารับการ
อบรมสามารถ
ให้บริการด้วย
ศาสตร์มณีเวชใน
หญิงต้ังครรภ์ โดยมี
กจิกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง

(ร้อยละ ๑๐๐) -            -            1,000,000    -               -           1,000,000       

-            -            1,000,000    -               -                 1,000,000 
7. โครงการตรวจคัดกรองมะเรง็เต้านมแบบ CBE เขต
สุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

คณะท างาน
พัฒนาระบบ
บรกิารสุขภาพ 
สาขามะเรง็

-            -            1,000,000    -               -            1,000,000     

    7.1 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม(รวมค่าบริหาร
จัดการ และพัฒนาบุคคลากรเร่ือง การตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมแบบCBE )

ต.ค.60-ก.ย.61 สตรีอายุ 30-70 ปี 
ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจคัดกรองแบบ
CBE และได้รับการ
ตรวจวินิจฉัย
ต่อเน่ืองเม่ือพบ
ความผิดปกติ

-            -            300,000       -               -           300,000        

    7.2 บริการตรวจอัลตร้าซาวด์และแมมโมแกรม พ.ค.-ก.ค.61 อัตราการตรวจพบ
มะเร็งเต้านมระยะท่ี
 1 และ 2

มากกว่าร้อย
ละ 80

-            -            700,000       -               -           700,000        

โครงการหลักที่ 7 พัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ สาขาโรคมะเรง็
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แผนงาน
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

ล าดับที่
7
8

งบประมาณทั้งสิ้น 6,285,000       บาท

โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่ง
ความสุข

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 30,000            

โครงการหลักที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ งบประมาณ
โครงการ ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 6,255,000        

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 People Excellence 
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หน่วย : บาท

       1,430,000             -         4,000,000        855,000              -   6,285,000    
1,430,000       -          4,000,000      855,000       -            6,285,000    
1,400,000       -          4,000,000      855,000       -            6,255,000    

 8. โครงการ ปฐมนิเทศและการสัมมนารว่มกัน
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีส าหรบัแพทย ์ ทันต
แพทย ์และเภสัชกร ที่บรรจุใหม่ เขตสุขภาพที่ 12 
ปีงบประมาณ 2561

คณะอนุกรรมการ
บรหิารทรพัยากร

บุคคล

 วันที่ 
21 - 26 
พฤษภาคม 2560

1,400,000       -          -               -             -            1,400,000    

    8.1 จัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน วันท่ี 
21 - 26 

พฤษภาคม 2560

 (1) ผลการประเมินด้าน
วิชาการและพฤติกรรมอยู่
ในระดับดี 
(2) ความพึงพอใจต่อการ
อบรมเกี่ยวกบัความ
เหมาะสมของหลักสูตร 
กระบวนการและกจิกรรม
การอบรมระดับมากขึ้นไป

 ร้อยละ 90

ร้อยละ 80

1,400,000        1,400,000     

9. การประเมินผลงานวิชาการของบุคลากรเพ่ือนเลื่อน
ระดับ

คณะอนุกรรมการ
บรหิารทรพัยากร

บุคคล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 จ านวนผลงานที่ส่งได้รบั
การพิจารณาจาก
คณะกรรมการ

รอ้ยละ 90 -                -          -               500,000       -            500,000       

    9.1 โครงการประเมินผลงานข้าราชการ -                 -           -               500,000       -            500,000       
10.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เขตสุขภาพที่ 12

คณะอนุกรรมการ
บรหิารทรพัยากร

บุคคล

ธ.ค. 60 รอ้ยละของลุคลากรได้รบั
การพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

เฉลี่ยรอ้ยละ 
80

-                -          -               155,000       -            155,000       

   10.1  ศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากร -                 -           -               155,000       -            155,000       
11. สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศ คณะอนุกรรมการ

บรหิารทรพัยากร
บุคคล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รอ้ยละของลุคลากรได้รบั
การพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

เฉลี่ยรอ้ยละ 
80

-                -          -               200,000       -            200,000       

รวมทั้งสิ้น
แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบรหิารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ

โครงการหลักที่ 8 ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบ PPA งบอุดหนุน 
(พัฒนาบุคลากร)

งบบรหิาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 People excellence 
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โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย รวม
งบจังหวัด
ชายแดนใต้

งบ PPA งบอุดหนุน 
(พัฒนาบุคลากร)

งบบรหิาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

แหล่งงบประมาณ

12. พัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรบั Service Plan 
ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 12

คณะอนุกรรมการ
บรหิารทรพัยากร

บุคคล

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 รอ้ยละของลุคลากรได้รบั
การพัฒนาตามเกณฑ์ที่
ก าหนด

เฉลี่ยรอ้ยละ 
80

-                -          4,000,000      -             -            4,000,000    

   12.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขามะเร็ง 
หลักสูตร การพยาบาลให้ยาเคมีบ าบัด

-               -         237,000         -            -           237,000       

   12.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาทารกแรกเกดิ
 หลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรก
เกดิ

-               -         800,000         -            -           800,000       

   12.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาไต หลักสูตร
เฉพาะทางการพยาบาลบ าบัดผู้ป่วยไตวายผ่านเย่ือบุช่อง
ท้อง

-               -         45,000          -            -           45,000         

   12.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาอายุรกรรม 
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่

-                -          1,080,000      -             -            1,080,000     

   12.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาอุบัติเหตุฯ 
หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

-                -          1,798,000      -             -            1,798,000     

   12.6 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาปฐมภูมิฯ 
หลักสูตร กายภาพบ าบัดชุมชน 4 เดือน

-                -          40,000          -             -            40,000         

30,000           -          -               -             -            30,000         
 13. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสรมิสรา้งค่านิยม
องค์กร  MOPH  เขตสุขภาพที่  12

คณะอนุกรรมการ
บรหิารทรพัยากร

บุคคล

ม.ิย.60 30,000           -          -               -             -            30,000         

     13.1 การประกวด บุคคลต้นแบบ MOPH  เขต
สุขภาพท่ี 12

 มีบุคคลต้นแบบ
MOPH

 บุคลากร
สาธารณสุข 
เขตสุขภาพ 
12 ได้รับการ
คัดเลือกเป็น
บุคคลต้นแบบ

30,000            -           -               -              -           30,000         

โครงการหลักที่ 9 Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข
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แผนงาน
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
แผนงานที่ 8 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

แผนงานที่ 10 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ

ล าดับที่
9

10

11

12

งบประมาณทั้งสิน้ 9,401,300     บาท

โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

คณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 2,300,000               

แผนงานที่ 9 :  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ

โครงการหลักที่ 11 บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง คณะอนุกรรมการบริหารการเงินการคลัง 549,300                  

โครงการหลักที่ด าเนินการ หน่วยงานที่รบัผิดชอบ งบประมาณ
โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหาร
ความเส่ียง

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ/ส านักงานเขตสุขภาพที่
 12

6,185,700               

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ
แห่งชาติ (NHIS)

คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 366,300                  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence 
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หน่วย : บาท

        3,466,300              -                 -          5,935,000             -   9,401,300      
500,000           -            -             5,685,700       -           6,185,700      
500,000           -            -             5,685,700       -           6,185,700      

 14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและช้ีแจง
แผนการพัฒนา เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

 คณะอนุกรรมการ
ยทุธศาสตรแ์ละ

สารสนเทศ

           500,000              -                 -                    -               -   500,000        

   14.1 จัดท าแผนพัฒนาเขตสุขภาพท่ี 12 ส.ค.2561 แผนพัฒนาเขต
สุขภาพท่ี 12 ท่ีได้รับ
การจัดท า/ทบทวน

แผน
ยุทธศาสตร์
ฯ และ
ปฏิบัติการ 
ได้รับการ
ทบทวน
และจัดท า 
ท่ีเกดิจาก
การมีส่วน
ร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

500,000           -            -             -                -           500,000        

15.ค่าบรหิารจัดการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12  ส านักงานเขตสุขภาพ
ที่ 12

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

 รอ้ยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผนที่

ก าหนดไว้

รอ้ยละ 85 -                 -            -             3,824,000       -                 3,824,000 

   15.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ -                  -            -             3,268,000           -                 3,268,000 
      1) ค่าตอบแทน -                  -            -             98,000               -                     98,000 
      2) ค่าใช้สอย -                  -            -             2,640,000           -                 2,640,000 
      3) ค่าวัสดุ -                  -            -             530,000             -                   530,000 
    15.2 ค่าสาธาณณูปโภค -                  -            -             156,000             -                   156,000 
    15.3 ค่าบริหารจัดการ_สสจ.สข. -                  -            -             100,000         -                   100,000 

งบจังหวัด
ชายแดนใต้

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบอุดหนุน 
(พัฒนา

บุคลากร)

งบบรหิาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

รวมทั้งสิ้น
แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ

โครงการหลักที่ 10 ประเมินคุณธรรม ความโปรง่ใส และบรหิารความเสี่ยง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 Governance Excellence 
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งบจังหวัด
ชายแดนใต้

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบอุดหนุน 
(พัฒนา

บุคลากร)

งบบรหิาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

    15.4 ค่าบริหารจัดการ_รพ.สข. -                  -            -             300,000         -                   300,000 
16. ประชุมคณะกรรมการและคณะท างาน  ส านักงานเขตสุขภาพ

ที่ 12
ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

 รอ้ยละของการจัด
ประชุมตามแผนของ
กลุ่มงาน

รอ้ยละ 80 -                 -            -             1,053,800       -                 1,053,800 

17. ค่าบรหิารจัดการ (เงนิกัน)  ส านักงานเขตสุขภาพ
ที่ 12

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

-                 -            -             500,000         -                   500,000 

18. โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการคุณภาพ
ภาครฐั เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

 คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบธรรมาภิ
บาล

เม.ย. - ก.ค. 
61

 สสจ.ผ่าน
เกณฑ์
ประเมิน 
PMQA ในเขต
สสอ.ผ่าน
เกณฑ์
มากกว่าร้อย
ละ 30

-                 -            -             307,900         -                   307,900 

366,300           -            -             -               -                   366,300 
366,300          -            -             -               -           366,300        

19. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เขตสุขภาพที่ 12  คณะอนุกรรมการ
ยทุธศาสตรแ์ละ

สารสนเทศ

366,300          -            -             -               -           366,300        

  1891 พัฒนาคุณภาพข้อมูล ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

คุณภาพข้อมูล ประชุม
จ านวน 3 
คร้ัง

49,500             49,500          

  19.2 การประยุกต์ใช้ข้อมูล ม.ค. - ก.ย. 61 ความเช่ือมโยงข้อมูล,
คุณภาพข้อมูล
พัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูล

 - GIS 
จ านวน จัด
จ านวน 2 
คร้ัง 
 - ระบบ
รายงาน
ข้อมูล จัด
จ านวน  1 
คร้ัง

316,800           316,800        

300,000           -            -             249,300         -           549,300        
300,000           -            -             249,300         -           549,300        

แผนงานที่ 8 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
โครงการหลักที่ 11 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยสีุขภาพแห่งชาติ (NHIS)

แผนงานที่ 9 :  การบรหิารจัดการด้านการเงนิการคลังสุขภาพ
โครงการหลักที่ 11 บรหิารจัดการด้านการเงนิการคลัง
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งบจังหวัด
ชายแดนใต้

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบอุดหนุน 
(พัฒนา

บุคลากร)

งบบรหิาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

20. โครงการพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านการเงนิการ
คลัง เขตสุขภาพที่ 12

 คณะอนุกรรมการ
บรหิารการเงนิการคลัง

ต.ค. 60 - 
ก.ย. 61

CFO ระดับจังหวัด 
และเครอืข่ายบรกิาร 
เข้าประชุม

มากกว่า
หรือเท่ากบั
ร้อยละ 80

-                  -            -             249,300         -           249,300        

21. โครงการพัฒนาประสิทฺภาพการบรหิารจัดการ 
ด้านการเงนิการคลัง เขตสุขภาพที่ 12

 คณะอนุกรรมการ
บรหิารการเงนิการคลัง

พ.ค. - ส.ค. 
61

300,000           -            -             -               -           300,000        

  21.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ CFO ระดับเขต/จังหวัด คณะอนุกรรมการ 
CFO ระดับจังหวัดและ
เขต มีความเข้าใจ
เคร่ืองมืองและแนว
ทางการวิเคราะห์
ตนเอง ในการบริหาร
การเงินการคลัง

ร้อยละ 100 99,100             -            -             -                -           99,100          

  21.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบโปรแกรมจัดเกบ็
รายได้(E-HOS Accounting)

รพ.มีระบบโปรแกรม
งานด้านจัดเกบ็รายได้
ท่ีมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80 200,900           -            -             -                -           200,900        
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งบจังหวัด
ชายแดนใต้

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดโครงการ

แหล่งงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย รวม
งบ PPA

งบอุดหนุน 
(พัฒนา

บุคลากร)

งบบรหิาร
ส านักงานเขต

งบจากแหล่ง
อ่ืนๆ

2,300,000        -            -             -               -           2,300,000      
2,300,000        -            -             -               -           2,300,000      

22. มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปี
งบประมาณ 2560

คณะอนุกรรมการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล

ม.ิย. - ก.ค. 61 2,300,000        -            -             -               -           2,300,000      

  22.1 จัดประชุมปฏิบัติการเพือ่การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ใน “มหกรรมการจัดการความรู้

ร้อยละหน่วยงานมี
ระบบ knowledge 
Management ผ่าน

เกณฑ์คุณภาพ

ร้อยละ 60 2,300,000        2,300,000      

แผนงานที่ 10 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมด้านสุขภาพ
โครงการหลักที่ 12 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยทีางการแพทย์
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ภาคผนวก 
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กลุ่มเป้าหมาย  แผน งปม.60

จาก 7 จังหวัด เขต 12  จ านวนเงิน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

1. ค่าบรหิารจัดการ 1.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12   1.1 ค่าตอบแทน

1.1.1ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 60,000.00            9,000.00             9,000.00             9,000.00             23,000.00            50,000            0.71

1.1.2ค่าเช่าบ้านข้าราชการ - ค่าเช่าบ้าน 4,000.-บาทx12เดือน เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 48,000.00            12,000.00           12,000.00           12,000.00           12,000.00            48,000            0.69

รวมค่าตอบแทน 108,000.00         21,000.00          21,000.00          21,000.00          35,000.00          98,000           1.4

  1.2 ค่าใช้สอย

1.2.1คชจ.ในการเดินทางไปราชการ - ค่าเบี้ยเล้ียง/ที่พัก/พาหนะ/อื่นๆ เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 700,000.00          350,000.00         200,000.00         300,000.00         150,000.00          1,000,000        14.29

(ประชุม/นิเทศงาน/ตรวจเย่ียมพื้นที่) -                    -                    -                     
1.2.2ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม'เพื่อ
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส านักงาน

- ค่าเบี้ยเล้ียง/ที่พัก/พาหนะ/ค่าลงทะเบียน'
(จนท.เขตคนละ 2 คร้ังต่อป)ี

เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 300,000.00          50,000.00           150,000.00         150,000.00         150,000.00          500,000           7.14

1.2.3ค่าจ้างเหมานักวิชาการเงินและบัญชี - ค่าจ้าง15,000.-บาทx12เดือน เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 180,000.00          -                    -                    -                     

1.2.4ค่าจ้างเหมานักวิชาคอมพิวเตอร์ - ค่าจ้าง15,000.-บาทx12เดือน -                     -                   -                   -                   
1.2.5ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ - ค่าจ้าง13,000.-บาทx12เดือนx1คน

- ค่าจ้าง12,000.-บาทx6เดือนx1คน
เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 130,000.00          39,000.00           39,000.00           75,000.00           75,000.00            228,000           3.26

1.2.6ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด - ค่าจ้าง10,500.-บาทx12เดือน เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 120,000.00          31,500.00           31,500.00           31,500.00           31,500.00            126,000           1.80

1.2.7ค่าเช่าเหมารถตู้ คณะท างาน 7จังหวัด+จนท.เขต
12

120,000.00          -                    -                    -                     

1.2.8ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 20 เคร่ือง - ค่าเช่า1,000.-บาทx12เดือนx20เคร่ือง เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 220,000.00          60,000.00           60,000.00           60,000.00           60,000.00            240,000           3.43
1.2.9ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา - ค่าเช่า1,250.-บาทx6เดือนx8เคร่ือง เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 -                     -                    20,000.00           30,000.00           30,000.00            80,000            1.14

1.2.9ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 เคร่ือง - ค่าเช่า3,000.-บาทx12เดือนx1เคร่ือง เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 30,000.00            9,000.00             9,000.00             9,000.00             9,000.00             36,000            0.51
1.2.10ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - ค่าซ่อมรถยนต์ ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ฯลฯ เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 130,000.00          30,000.00           30,000.00           30,000.00           40,000.00            130,000           1.86

1.2.11ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ชั้น1 ห้องประชุมส านักงานเขตฯชั้น1 -                     90,000.00           -                    -                    -                     90,000            1.29
1.2.12ค่าประกันรถยนต์ราชการ - ค่าประกันรถยนต์ราชการ 4คัน ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 100,000.00         30,000.00           -                    30,000.00            160,000           2.29

1.2.13ค่าใช้สอยอื่นๆ - ค่าใช้สอยอื่นๆ เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 300,000.00          5,000.00             15,000.00           15,000.00           15,000.00            50,000            0.71

รวมค่าใช้สอย 2,230,000.00      564,500.00        584,500.00        700,500.00        790,500.00         2,640,000       37.71

รอ้ยละ

แผนปฏิบัติการส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ปรับแผน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561)

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
 แผนงปม.61

รวม
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กลุ่มเป้าหมาย  แผน งปม.60

จาก 7 จังหวัด เขต 12  จ านวนเงิน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
รอ้ยละแผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

 แผนงปม.61
รวม

1. ค่าบรหิารจัดการ (ต่อ)   1.3 ค่าวัสดุ

ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 1.3.1ค่าวัสดุส านักงาน 140,000.00          20,000.00           40,000.00           20,000.00           40,000.00            120,000           1.71

1.3.2ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 140,000.00          40,000.00           20,000.00           40,000.00            100,000           1.43

1.3.3ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 180,000.00          60,000.00           60,000.00           60,000.00           60,000.00            240,000           3.43

1.3.4ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 140,000.00          15,000.00           30,000.00           10,000.00           10,000.00            65,000            0.93

1.3.5ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ -                     -                    -                    -                    -                     -                 

1.3.6ค่าวัสดุอื่นๆ 30,000.00            -                    -                    2,500.00             2,500.00             5,000              0.07

รวมค่าวัสดุ 630,000.00         95,000.00          170,000.00        112,500.00        152,500.00         530,000          7.57

2.ค่าสาธาณณูปโภค

2.1 ค่าโทรศัพท์ - 10,000.-บาทx12เดือน เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 150,000.00          30,000.00           30,000.00           30,000.00           30,000.00            120,000           1.71

2.2 ค่าอินเตอร์เน็ต - 3,000.-บาทx12เดือน เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 82,000.00            9,000.00             9,000.00             9,000.00             9,000.00             36,000            0.51

รวมค่าสาธารณูปโภค 232,000.00         39,000.00          39,000.00          39,000.00          39,000.00          156,000          2.23

3.ค่าบรหิารจัดการ_สสจ.สข.  - ค่าน้ าปะปา ค่าไปรษณีย์ 300,000.00         100,000.00        -                   -                   -                   100,000          1.43

4.ค่าบรหิารจัดการ_รพ.สข.  - ค่าไฟฟ้า 300,000.00         300,000.00        -                   -                   -                   300,000          4.29

5.ค่าบรหิารจัดการ_สสจ.พท. -                   -                   -                   -                   -                   

6.ค่าบรหิารจัดการ ส านักงานเขตฯ -                   -                   500,000.00        -                   500,000          7.14

3,800,000.00      1,119,500.00      814,500.00        1,373,000.00      1,017,000.00      4,324,000       61.77

2. ประชุมแผนสุขภาพเขต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการแผนเขตสุขภาพที่ 12 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 500,000.00         -                   -                   -                   

-                   -                   -                   
3. ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างาน

จัดประชุมราชการ  - คณะกรรมการอ านวยการเขตสุขภาพที่ 
12

คณะท างาน 7 จังหวัด -                   255,000.00        255,000.00        255,000.00        288,800.00         1,053,800       15.05

 - คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 -                   -                   -                   
4. การประเมินผลงานวิชาการ
ของบุคลากรเพ่ือนเลื่อนระดับ

โครงการประเมินผลงานข้าราชการ
 - บุคลากรได้เล่ือนระดับ

- ประชุมคณะกรรมการ 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 -                   120,000.00        120,000.00        120,000.00        140,000.00         500,000          7.14

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  - ประชุม 6 คร้ัง เจ้าหน้าที่สนง.เขตสุขภาพที่ 12 300,000.00         155,000.00        -                   -                   -                   155,000           2.21

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน -                   -                   -                   

เขตสุขภาพที่ 12 เขตสุขภาพที่ 12 -                   -                   -                   

6. สนับสนุนการเสนอผลงาน
วิชาการระดับประเทศ

สนับสนุนการส่งประกวดผลงานวิชาการ
ระดับประเทศ

- ค่าเบี้ยเล้ียง/ที่พัก/พาหนะ/อื่นๆ 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 12 200,000.00         20,000.00          20,000.00          50,000.00          110,000.00         200,000          2.86

รวมจ านวนเงินค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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กลุ่มเป้าหมาย  แผน งปม.60

จาก 7 จังหวัด เขต 12  จ านวนเงิน ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
รอ้ยละแผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

 แผนงปม.61
รวม

7. ค่าใช้จ่ายโครงการอ่ืนๆ -                   -                   -                   -                   

 - สนับสนุนโรงพยาบาลหาดใหญ่ -                   -                   -                   -                   

 - โครงการ IT -                   -                   -                   -                   
 - โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการเงินการคลัง เขต
สุขภาพที่ 12

พัฒนาแนวทางการตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงินการคลังของหน่วยบริการ

 - ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังระดับหน่วยบริการ 
จ านวน 193,900 บาท
 - สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 75,250 บาท

คณะท างานตรวจสอบคุณภาพ
บัญชี 84 คน , ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินใน รพศ./รพท. รวม 30 
คน  , ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
ใน รพช. รวม 136 คน

-                   -                   -                   249,300.00        -                   249,300.00      3.56

 - โครงการการจัดการของเสีย
อันตรายของโรงพยาบาล ในเขต
สุขภาพที่ 12

1.จัดประชุมการจัดการของเสียของ
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12
2.ค่าจ้างในการเก็บขยและก าจัดของเสีย
อันตราย

*ค่าอาหารกลางวัน250บาทx150คนx1
มื้อ=37,500 บาท
*ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม50บาทx150
คนx2มื้อ=15,000 บาท
*ค่าสมนาคุณวิทยากร  3,600 บาท
*ค่าเบี้ยเล้ียงผู้ด าเนินการ    240บาทx15
คน3,600 บาท
*ค่าที่พักผู้จัดและวิทยากร 1,200บาทx8
ห้องx1คืน=19,200 บาท
*ค่าพาหนะผู้จัดและวิทยากร  16,100บาท
*ค่าวัสดุ 50บาทx150คน=7,5000 บาท
*ค่ากระเป๋า  50บาทx150คน=7,500บาท
*ค่าจ้างในการเก็บขนและก าจัด   =
100,000 บาท

คณะท างานบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

-                   -                   210,000.00        -                   210,000.00      3.00

 - โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ เขตสุขภาพที่
 12 ประจ าปีงบประมาณ 2561

1.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 มือ้ ๆ 200 
บาท 100 คน   เป็นเงิน 60,000 บาท
1.2 ค่าอาหารเย็น จ านวน 2 มือ้ ๆ 300 บาท 
100คน  เป็นเงิน 60,000  บาท 
1.3 ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง จ านวน 5 
มือ้ ๆ 50 บาท 100 คน เป็นเงิน 12,500 บาท
1.4 ค่าเช่าที่พกั จ านวน  50 ห้อง ๆ 1,400 
บาท 2 วัน เป็นเงิน 140,000  บาท
1.5 ค่าเดินทางของวิทยากร จ านวน 1 คนเป็น
เงิน 6,000  บาท
1.6 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 12 ชั่วโมง ๆ
 1200 บาท  เป็นเงิน 14,400บาท
1.7 ค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 3 วัน เป็นเงิน 
15,000  บาท

7 จังหวัด (คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบธรรมาภิบาล )

-                   -                   307,900.00        -                   307,900          4.40

1,000,000.00      550,000            395,000            1,192,200          538,800             2,676,000       38.23

4,800,000.00   1,669,500.00   1,209,500.00   2,565,200.00   1,555,800.00   7,000,000     100.00

23.85                17.28                36.65                22.23                100.00           

รวมจ านวนเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
รวมจ านวนทัง้สิ้น

รอ้ยละการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบฯ 2561
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  100   4,000,000 

12 รพ.หาดใหญ่ สตูล รพท.สตูล S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000 2 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สตูล รพท.สตูล S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ ยะลา รพศ ยะลา A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000 2 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ ยะลา รพศ ยะลา A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพช.นาหม่อม F2 Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000 1 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ นราธิวา
ส

รพท.สุไหงโกลก M1 Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000 1 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000 9 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000 9 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ
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12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 10,000       รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Cancer C1 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตร การพยาบาลใหย้าเคมีบ าบดั 10 วัน 1 7,000         รพศ.หาดใหญ่ ม.ค 61-กพ

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 6 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สุไหงโกลก M1 newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 1 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สตูล S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 1 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ พทัลุง รพท.นราธิวาส S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 2 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สตูล รพท.นราธิวาส S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 3 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ สงขลา รพท.สงขลา S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ตรัง รพศ.ตรัง A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 2 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ตรัง รพศ.ตรัง A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ยะลา รพศ.ยะลา A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 2 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ยะลา รพศ.ยะลา A newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ยะลา รพท.เบตง M1 newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 1 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ปตัตานี รพท.ปตัตานี S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 2 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 รพ.หาดใหญ่ ปตัตานี รพท.ปตัตานี S newborn N2 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัทารกวิกฤต 4 เดือน 40,000 40,000       รพ.หาดใหญ่ ก.พ - พค.61

12 สนง.เขต12 พทัลุง รพช.ควนขนุน M2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพท.สงขลา S Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพท.สุไหงโกลก M1 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง
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12 สนง.เขต12 ยะลา รพท.เบตง M1 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพท.นราธิวาส S Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพท.นราธิวาส S Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 พทัลุง รพท.พทัลุง S Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สตูล รพท.สตูล S Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สตูล รพท.สตูล S Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพศ.หาดใหญ่ A Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ปตัตานี รพ.ยะรัง F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ปตัตานี รพ.มายอ F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ปตัตานี รพช.ไม้แกน่ F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพช.ระแงะ F1 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพช.ศรีสาคร F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพช.สุไหงปาดี F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.สะเดา F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.คลองหอย
โขง่

F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.สะบา้ย้อย F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพร.ยะหา F1 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพช.รามัน F1 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ยะลา รพช.บนันังสตา F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ตรัง รพช.รัษฎา F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 ตรัง รพช.สิเกา F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง
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12 สนง.เขต12 พทัลุง รพช.ตะโหมด F1 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 พทัลุง รพช.บางแกว้ F2 Trauma T4 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลเวชปฏิบติัฉกุเฉนิ 4 เดือน 62,000  1 62,000       วพบ.ตรัง

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพท.สุไหงโกลก M1 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ยะลา รพศ.ยะลา A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สตูล รพท.สตูล S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 นราธิวาส รพท.นราธิวาส S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 พทัลุง รพท.พทัลุง S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 พทัลุง รพท.พทัลุง S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 พทัลุง รพศ.ตรัง A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 ตรัง รพศ.ตรัง A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพท.สงขลา S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพท.สงขลา S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพท.สงขลา S 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา
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12 สนง.เขต12 สงขลา รพ.หาดใหญ่ A 5major S3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลผู้ปว่ยวิกฤตผู้ใหญ่ 4 เดือน 45,000  1 45,000       วพบ.ยะลา

12 สนง.เขต12 สงขลา รพช.มายอ A PCC P2 นักกายภาพ กายภาพบ าบดัชุมชน 4 เดือน 4 เดือน 40,000 1 40,000       ม.มหดิล 4 เดือน(กพ.-พค.)

12 สนง.เขต12 ปตัตานี รพช.โคกโพธ์ิ F1 Kidney K3 พยาบาลวิชาชีพ หลักสูตรฌเฉพาะทางการพยาบาลบ าบดัผู้ปว่ยไตวาย
ผ่านเย่ือบชุ่องท้อง

4 เดือน 45,000  1 45,000       รพ.สงขลา
นครินทร์


