
ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศบ.สต.) ร่วมกับ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12



กรอบกระบวนการจัดท าแผนฯ ปี 2562

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ครั้ง
ที่ 1 ณ รร.หำด

แก้วรีสอร์ท

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธ์ฯ ครั้งที่ 3 ณ 
โรงแรมขนอมซัน

ไรส์

ประชุมจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฯ ครั้ง

ที่ 2 ณ 
โรงพยำบำล
หำดใหญ่

ก ำหนดส่งแบบ
เสนอโครงกำร

4-5 ก.ย. 
61

11 ก.ย. 
61

17 ก.ย. 
61

19-20 
ก.ย. 61

จัดสรร
งบประมำณ
ตำมล ำดับ
โครงกำร

ต.ค.61

จัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรเขตฯ

ต.ค. 61

ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม



(ร่าง) ปฏิทินการจัดท าแผน ปี 2562
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ

16 ส.ค. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือรำชกำรแจ้งผู้รับผิดชอบโครงกำร จัดส่งสรุปผลกำรด ำเนินงำน สนง. เขต 12
27 ส.ค. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือหำรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรงำนฯ สนง. เขต 12
3 - 4 ก.ย. 61 ประชุมคณะท ำงำนและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือหำรือทิศทำงกำรด ำเนินกำรงำน และเตรียมกำรจัดท ำแผน เขตสุขภำพที่ 12

ปีงบประมำณ 2562 ณ จังหวัดตรัง

CIO

11 ก.ย. 61 ก ำหนดจัดส่งแบบเสนอโครงกำร เพ่ือขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ คณะอนุกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ
11 – 12 ก.ย. 61 หัวหน้ำกลุ่มงำน ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 ตรวจสอบ/กลั่นกรอง แบบเสนอโครงกำรฯ ในเบื้องต้น สนง. เขต 12
6 ก.ย. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และสำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง สนง. เขต 12
17 ก.ย. 61 ประชุมคณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และสำรสนเทศและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกลั่นกรองโครงกำร ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลหำดใหญ่ CIO
13 ก.ย. 61 ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 12 จัดส่งหนังสือเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเขตสุขภำพท่ี 12 สนง.เขต 12
19 – 20 ก.ย.  61 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเขตสุขภำพท่ี 12 ณ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช สนง. เขต 12 + ศบ.สต.
ต.ค. 61 จัดสรรงบประมำณที่ได้รับจำกกระทรวงตำมล ำดับโครงกำร CIO
ต.ค. 61 กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ เสนอแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ต่อผู้ตรวจรำชกำรฯ 

พิจำรณำลงนำมอนุมัติแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพท่ี 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

CIO

ต.ค. 61 กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศแจ้งแผนปฏิบัติกำร และแนวทำงในกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพ

ที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ และก ำหนดให้จัดส่งโครงกำรฉบับลงนำมจริง

CIO

หมายเหตุ ปฏิทินอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 12

จ านวนครัง้ประชุม 
ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครัง้ที่ 1 : สรุปปัญหาท่ีส าคญั จดัท าร่างยทุธศาสตร์ มอบหมาย            
ท าแผนปฏิบตัิการ

ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครัง้ที่ 2 : เพ่ือพิจารณากลัน่กรองแผนปฏิบตัิการและงบประมาณ
โครงการ

ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครัง้ที่ 3 : รับฟังความคิดเห็นผู้ เก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์เขตสขุภาพ
ท่ี 12 และเห็นชอบในหลกัการแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ 2562

จ านวนครัง้ประชุม 



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 12 (ต่อ)

1.ประชุมท าแผนยุทธฯ ครัง้ที่ 1 : สรุปปัญหาที่ส าคัญ จดัท าร่างยุทธศาสตร์ มอบหมายท าแผนปฏิบตักิาร
- กลุ่มเป้าหมาย : 1) ผตร./สธน./ผช.ผตร.

2) ผู้บริหาร สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต. และผู้ เก่ียวข้อง
3) หวัหน้างานยทุธศาสตร์ สสจ. และศนูย์วิชาการฯ
4) ประธาน เลขานกุาร กรรมการคณะอนกุรรมการเขต(CSO, CIO, CHRO, CFO, CPPO)
5) คณะท างานและผู้ เก่ียวข้อง

รวมทัง้สิน้จ านวน 152 คน
- เวลาและสถานที่ : ระหวา่งวนัที่ 4 - 5 กนัยายน 2561 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา
- ส่ิงที่คาดหวัง : 1)ทราบปัญหาสขุภาพที่ส าคญัของเขตสขุภาพที่ 12 

2)ได้ (ร่าง) ยทุธศาสตร์เขตสขุภาพที่ 12 (เข็มมุง่ที่ส าคญั กลวิธีการด าเนินงาน ปี 2562)
3)ได้แผนปฏิบตัิการเขตสขุภาพที่ 12



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 12 (ต่อ)

2. ประชุมท าแผนยุทธฯ ครัง้ที่ 2 : เพื่อพจิารณากล่ันกรองแผนปฏิบัตกิารและงบประมาณโครงการ
- กลุ่มเป้าหมาย : 1) ผตร./สธน./ผช.ผตร.

2) นพ.สสจ.สงขลา, สตลู, ปัตตานี และตรัง
3) ผอ.รพ. หาดใหญ่ ยะลา นราธิวาสราชนครินทร์ และพทัลงุ
4) ผอ.ศนูย์วิชาการ : สคร.12 สงขลา, รพ.ธญัญารักษ์ปัตตานีและสงขลา, ศนูย์สขุภาพจิตท่ี 12
และ ศอ.12 และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง         

5)ประธานและเลขาคณะอนกุรรมการเขต 
รวมทัง้สิน้จ านวน  60 คน

- เวลาและสถานที่ : วนัที่ 17 กนัยายน 2561 ณ ห้องประชมุนภารักษ์ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- สิ่งที่คาดหวัง  : 1)ยทุธศาสตร์เขตสขุภาพท่ี 12 (เกือบสมบรูณ์)

2)แบบเสนอโครงการ
3)(ร่าง) แผนปฏิบตัิการเขตสขุภาพท่ี 12



โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับเขต 
ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 12 (ต่อ)

ประชุมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ครัง้ที่ 3 : รับฟังความคดิเหน็ผู้เก่ียวข้อง ยุทธศาสตร์เขตสุขภาที่ 12 และเหน็ชอบ
ในหลักการแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ 2562

- กลุ่มเป้าหมาย : 1)ผู้บริหารสาธารณสขุ เขตสขุภาพท่ี 12 (ผตร. ผช.ผตร. สธน. ผอ.รพศ./รพท. 
ผอ.ศนูย์วิชาการฯ)

2)นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมปอ้งกนั)
3)นกัวิชาการสาธารณสขุเชี่ยวชาญ (ด้านสง่เสริมและพฒันา)
4)หวัหน้าแผนงานและยทุธศาสตร์ของ สสจ. และศนูย์วิชาการฯ
5)คณะท างานและผู้ เก่ียวข้อง
รวมทัง้สิน้  120 คน

- เวลาและสถานที่ : วนัที่ 19 - 20 ก.ย. 2561 ณ โรงแรมขนอมซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.ขนอม จงัหวดันครฯ
- สิ่งที่คาดหวัง :  1)ยทุธศาสตร์เขตสขุภาพท่ี 12

2)แผนปฏิบตัิการเขตสขุภาพท่ี 12



ก าหนดการก าหนดการ











สรุปปัญหาแผนปฏิบัติการ ปี 2561

ด้านกระบวนการจัดท าแผนฯ
1.โครงกำรจัดท ำแผน มีกำรสอดแทรกกิจกรรม
อื่น ท ำให้มีเวลำจ ำกัด
2.เขตฯ ก ำหนดยุทธศำสตร์ก่อนกระทรวง
3.ขำดกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินโครงกำร
4.กำรถ่ำยทอดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนิน
กิจกรรมไม่ชัดเจน

ด้านการบริหารแผนฯ
1.แผนปฏิบัติกำรเสร็จล่ำช้ำ (เสร็จ ม.ค. 61)
2.กระทรวงจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม ในไตรมำสที่ 2
โดยทำงเขตฯ ไม่มีแผนรองรับฯ 
3.งบประมำณที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอและไม่
ครอบคลุมทุก C
4.โครงกำรที่ได้รับจัดสรรไม่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์
เขตฯ
5.กำรจัดโครงกำรไม่เป็นไปตำมแผนฯ



ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาฯ ปี 2562

- สรุปแผนปฏิบัติกำร เขตฯ ปี 
2561
- สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
- สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร

- ข้อมูลทั่วไป
- ข้อมูลสรุปจำก HDC
- ข้อมูลสรุปจำก PA
- สรุปข้อมูลตรวจรำชกำร

ทุกจังหวัด

1.สรุปแผน ปี 2561 2.ข้อมูลสุขภาพปี 2561
- แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
กระทรวงสำธำรณสุข (ปี 2562)
- ประเด็น PA ปี 2562

3.แผนยุทธศาสตร์ฯปี 2562



แหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2561
• งบ สป.สธ. = 5,000,000 บำท 

• งบบริหำรส ำนักงำนเขต = 2,000,000 บำท

• งบอุดหนุน(พัฒนำบุคลำกร) = 2,963,000 บำท 

• งบจังหวัดชำยแดนใต้ปี 2561 = 6,296,300 บำท 

• งบ PPA = 4,000,000 บำท 

• รวมทั้งสิ้นประมาณ 20,259,300 บาท

• หมายเหตุ มีงบประมำณอื่นๆ ที่กระทรวงจัดสรรมำที่เขต เช่น คุ้มครองบริโภคด้ำนสุขภำพ,แก้ไข
แรงงำนต่ำงด้ำวฯ,อวช.,ตรวจสอบภำยใน งบประมำณรวมกว่ำ 998,000 บำท



หลักเกณฑการกล่ันกรองแผนปฏบิัตกิารและงบประมาณโครงการ

✓ ตรงกับเข็มมุ่ง

✓ การด าเนินงานครอบคลุมพื้นที่เขต (ภาพรวม)

✓ สามารถบริหารแผนการด าเนินงานได้ทันระยะเวลา
✓ Winning Process

✓ ไม่ใช่โครงการประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการ ต่างๆ



แบบฟอร์มและเอกสารส าคัญ ปี 2562

• แบบเสนอโครงกำรเพื่อพิจำรณำ เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
• แบบเสนอโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร เขตสุขภำพที่ 12 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
• แบบฟอร์มสรุปผลกำรปฏิบัติงำนโครงกำรฯ 
• แนวปฏิบัติในกำรจัดท ำโครงกำร เขตฯ

– กระบวนกำรจัดท ำโครงกำร
– กระบวนกำรยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืม
– แบบฟอร์มต่ำงๆ
– ข้อก ำหนด/แนวทำงส ำคัญในกำรจัดท ำโครงกำร



3. สถานการณ์ ข้อมูลย้อนหลัง ปี 2559-2561 (9 เดือน)

7. มาตรการหลัก/แนวทางการด าเนินเงินงาน/แก้ไขปัญหา  ปี 2562 (ไม่เกิน 3 มาตรการ)4.การด าเนินงานที่ผ่านมา ปี 2561

6. จุดอ่อน/จุดแข็ง/โอกาส/ปัญหาอุปสรรค

1.ประเด็น

2.ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย :

(น าเสนอรูปแบบกราฟ ที่เทียบกับเป้าหมาย แนวโน้มและเทียบค่าเฉลี่ยของประเทศ)

เข็มมุ่งการด าเนินงาน ปี 2562 ของเขตสุขภาพที่ 12  :  ยุทธศาสตร์.............................................................. 

5. ผลการด าเนินงาน


