


สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ 18 กันยายน 2561)

แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
รวม

เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ ร้อยละงบ
คงเหลือ

1. งบ สป.สธ M4954 6,473,400 6,450,830.71 99.65 22,569.29 0.35 1.งบส านักงานเขต 7,000,000 บาท
2.โอนสนับสนุน สป.สัญจร 1,034,600 บาท
3.ตรวจสอบภายใน 208,000 บาท
4.รพ.สต.ติดดาว 300,000 บาท

2. งบจังหวัดชายแดนใต้ (โอนลงเขต) 6,296,300 6,197,999.93 98.44 98,300.07 1.56 1.งบชายแดนใตง้วด 1+ งวด 2 + งวด 3
2.งบสรุปตรวจราชการฯ 200,000 บาท

3. งบก ากับ ประเมินผลตามนโยบาย M4976 (งบ สป.สธ.) 410,000 398,800.00 97.27 11,200.00 2.73 1.อวช. = 150,000 บาท
2.ชี้แจ้งตรวจฯ = 160,000 บาท
3. ได้รับการจัดสรรงบ อวช. เพ่ิมเติม 100,000 บาท

4.สนับสนุนการจัดบูธ รพ.สต. ติดดาว M4975 10,000 10,000.00 100 - - สนับสนุนการจัดบูธ รพ.สต. ติดดาว วันที่ 19-20 ก.ย. 61

5.สนับสนุนการเดินทาง (CFO) M4974 6,730 6,730.00 100 - - คชจ.โครงการอบรมประเมินผลงาน

6. สนับสนุนและด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
M4981 (งบ สป.สธ.)

100,000 99,990 99.99 10.00 0.01 Mobile unit for food safety

7. แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (งบ สป.สธ.) 80,000 40,400 50.50 39,600 49.50 แรงงานต่างดา้ว

รวมทั้งสิ้น 13,376,430.00 13,204,750.6
4

98.72 171,679.36 1.28
1. งบอุดหนุน (พัฒนาบุคลากร) 3,392,000 3,392,000 100.00 - -

รวมทั้งสิ้น 16,768,430.00 16,596,750.6
4

98.98 171,679.36 1.02

เป้าหมาย 98.36%





ผลการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ 

และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ. 2561



CIO : Chief Information Officer

งานแผนงานและยุทธศาสตร์

- แผนปฏิบัตกิาร ประจ าปีงบประมาณ
- ถ่ายทอดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุขแก่
หน่วยงานในสังกัด
- ตดิตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
- บริหารจดัการเงนิงบประมาณให้
เป็นไปตามแผนรายไตรมาส
- ตดิตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนฯ เสนอต่อผู้บริหาร
- จดัท างบลงทุนทุกแหล่งงบประมาณ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานควบคุมก ากับและประเมินผล

แบ่งเป็น 3 งานย่อย  

- งานโครงการพระราชด าริ/โครงการในพระบรม
วงศานุวงศ์
- งานโครงการพิเศษ โครงการความร่วมมือทาง
การแพทย์และสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
- งานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและข้อ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: 

PMQA

- นิเทศ ควบคุม ก ากับและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนสุขภาพ
- รวบรวมผลการด าเนินงานตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการ PA เพ่ือเสนอแก่ผู้บริหาร
รายไตรมาส และสรุปรายปี

- พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลเพ่ือประกอบการบริหาร
จัดการทรัพยากรของผู้บริหาร
- จัดท าข้อมูลพืน้ฐานและข้อมูลสุขภาพของเขตฯ
- จัดท ารายงานคร่ึงปีและรายงานประจ าปี
- พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเขตให้เช่ือมต่อกับข้อมูล
ข่าวสารจังหวัด
- พัฒนาระบบการส่ือสารและสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่
ทุกระดับ
- จัดหา และสนับสนุน พัฒนา และบ ารุงรักษาระบบคอมฯ 
และระบบเครือข่ายให้เพียงพอต่อความต้องการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพ่ือการ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของเขตฯ
- ประสานการจัดท าแผนปฏิบัตกิาร แผนความก้าวหน้า
โครงการ และก ากับตดิตามประเมินผลด้าน IT
- จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารกิจกรรม ให้
หน่วยงานอ่ืนๆรับทราบ
- รวบรวม และเผยแพร่ผลงาน KM





ประเภท จ ำนวนเงนิ (บำท)

1. งบปกติ 606,416,400.00

2. งบบรูณำกำรฯ 451,293,500.00

3. งบจงัหวดัชำยแดนใต้ 117,106,000.00

4. งบ PPA 4,000,000.00

5. งบด ำเนนิงำนเขต 7,000,000.00

6. งบค่ำเสื่อม 47,387,015.75

7. งบอดุหนนุ(พัฒนำบคุลำกร) 4,000,000.00

รวม 1,233,202,915.75

งบประมาณเขตสขุภาพท่ี 12

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

49.02

36.48

9.47

0.320.57

3.83 0.32รอ้ยละของงบประมาณ เขตสขุภาพท่ี 12

งบปกติ งบบรูณำกำรฯ

งบจงัหวัดชำยแดนใต้ งบ PPA

งบด ำเนนิงำนเขต งบคำ่เสื่อม



ไตรมาสที่ 1/2561 ไตรมาสที่ 2/2561 ไตรมาสที่ 3/2561 ไตรมาสที่ 4/2561
1.จัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อจัดสรรงบประมาณและสรปุแผนปฏิบัติ
การฯ
2.จัดท าแผนปฏิบัติการเป็นรูปเล่ม
3.แจ้งหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณจัดท า
โครงการเพื่อขออนุมัติฯ
4.บริหารจัดการเงินงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนรายไตรมาส
5.ประสานการจัดท าขอ้มูลรายการงบลงทุน 
เพื่อจัดท าค าของบประมาณ Pre ceiling
6.รวบรวมแผนงานโครงการ ในการจัดท า
แผน ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้าน
สาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ส่ง กยผ.
7.จัดท าค าของบด าเนินงาน ปี 2561 (ขาข้ึน) 
ไปยัง กบรส. 
8.จัดท าค าของบค่าเสื่อม ปี 2561

1.ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนฯ (ไตรมาส 2) เสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารทุกเดือน
2.ประสานการจัดท าค าขอ
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 Pre - ceiling และ
บันทึกข้อมูลในระบบ E-Budgeting
3.จัดท ารายงานประจ าปี 2560
(ฉบับสมบูรณ์)
4.จัดท ารายงานประจ าไตรมาส
2/2561 เสนอผู้บริหาร

1.ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนฯ (ไตรมาส 3) เสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารทุกเดือน
2.ประสานการจัดท าค าขอ ปีงบฯ 
2562 (งบลงทุนปกติ+งบบูรณา
การ)กับ กบรส. โดยติดตามเอกสาร
ประกอบค าขอ การแจ้งจังหวัดให้
ตรวจสอบความถูกต้องขอค าขอ
3.รวบรวมและจัดท าค าขอ
งบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาล
ชุมชนที่ทรุดโทรม และพ้ืนที่
ทุรกันดาร

1.ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนฯ (ไตรมาส 4) เสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหารทุกเดือน
2.ประสาน กบรส. และจังหวัดใน
การด าเนินการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายปี 2562 (งบลงทุนปกติ+งบ
บูรณาการภาค)
3.จัดท ารายละเอียดประกอบการ
จัดตั้งเขตสุขภาพน าร่อง
4.จัดท าค าของบประมาณ ปี 2563 
(งบลงทุนปกต+ิงบบูรณาการ)
5.จัดท าแผนยุทธศาสตร์+
แผนปฏิบัติการ ปีงบฯ 2562



• ทิศทางการบริหารเขตไม่ชัดเจน 
งานต่างเป็นลักษณะงานประจ า

• การประสานงานระหว่างกระทรวง
กรม กอง ส านัก สสจ.
และหน่วยการ ไม่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีความต้องการที่หลากหลาย 
และขาดความเข้าใจในการประสานงานกัน

ปัจจัยใน
ปัจจัยภายนอก

• ขาดก าลังคน 
• บุคลากรไม่มีประสบการณ์ในการท างานใน

ภาพเขต

ปัญหาและอุปสรรค



สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การ ปีงบประมาณ 2561

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2561)



สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 (ข้อมูล ณ 18 กันยายน 2561)

แหล่งงบประมาณ
งบประมาณ

หมายเหตุงบประมาณ
รวม

เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย

คงเหลือ ร้อยละงบ
คงเหลือ

1. งบ สป.สธ M4954 6,473,400 6,450,830.71 99.65 22,569.29 0.35 1.งบส านักงานเขต 7,000,000 บาท
2.โอนสนับสนุน สป.สัญจร 1,034,600 บาท
3.ตรวจสอบภายใน 208,000 บาท
4.รพ.สต.ติดดาว 300,000 บาท

2. งบจังหวัดชายแดนใต้ (โอนลงเขต) 6,296,300 6,197,999.93 98.44 98,300.07 1.56 1.งบชายแดนใตง้วด 1+ งวด 2 + งวด 3
2.งบสรุปตรวจราชการฯ 200,000 บาท

3. งบก ากับ ประเมินผลตามนโยบาย M4976 (งบ สป.สธ.) 410,000 398,800.00 97.27 11,200.00 2.73 1.อวช. = 150,000 บาท
2.ชี้แจ้งตรวจฯ = 160,000 บาท
3. ได้รับการจัดสรรงบ อวช. เพ่ิมเติม 100,000 บาท

4.สนับสนุนการจัดบูธ รพ.สต. ติดดาว M4975 10,000 10,000.00 100 - - สนับสนุนการจัดบูธ รพ.สต. ติดดาว วันที่ 19-20 ก.ย. 61

5.สนับสนุนการเดินทาง (CFO) M4974 6,730 6,730.00 100 - - คชจ.โครงการอบรมประเมินผลงาน

6. สนับสนุนและด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
M4981 (งบ สป.สธ.)

100,000 99,990 99.99 10.00 0.01 Mobile unit for food safety

7. แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ (งบ สป.สธ.) 80,000 40,400 50.50 39,600 49.50 แรงงานต่างดา้ว

รวมทั้งสิ้น 13,376,430.00 13,204,750.6
4

98.72 171,679.36 1.28
1. งบอุดหนุน (พัฒนาบุคลากร) 3,392,000 3,392,000 100.00 - -

รวมทั้งสิ้น 16,768,430.00 16,596,750.6
4

98.98 171,679.36 1.02

เป้าหมาย 98.36%



พชอ. ECS

EOC RDU
One Day 

PMQA
Rate

รพ.สต. ติดดาว การเงินการ

คลงั

Retention 

Surgery

Green & Clean 

Hospital
Herbal CityTB PCC HA

ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 50

ตัวชี้วัดที่ 13. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนา  คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ 1. District Health 
Board

เป้าปี

ร้อยละ 93.51



ตัวชี้วัดที่ 14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
ที่สามารถปฏิบัตงิานได้จริง

ร้อยละ 100

เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 85

2. EOC

เป้าปี



ตัวชี้วัดที่ 23. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 

เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 20 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
โรงพยาบาลผ่านเกณฑร์ะดับดีมาก
อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง

3. Green & Clean 
Hospital

ระดับดีมาก
ร้อยละ 22.89 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
โรงพยาบาลผ่านเกณฑร์ะดับดีมากอย่าง
น้อย จังหวัดละ 1 แห่ง



ตัวชี้วัดที่ 23. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพ้ืนที ่(Primary Care Cluster)

เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 36 (1,170 ทีม )
(เป้าหมายสะสม) เป้าหมาย

ด าเนินการในป ี61 จ านวน 574
ทีม

93 ทีม (สะสม)

4. Primary care 
Cluster



ตัวชี้วัดที่ 29. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

เป้าหมายปี

ผลงาน

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 80
RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 20
AMR : ร้อยละ 70 ของ รพ. ที่ มี
ระบบการจัดการ AMR อย่าง บูรณา
การ

5. 
RDU

RDU ขั้นที่ 1 ร้อยละ 100
RDU ขั้นที่ 2 ร้อยละ 100
AMR : ร้อยละ 10

RUD ขั้น 1

RDU ขั้น 2

AMR



ตัวชี้วัดที่ 48. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

เป้าหมายปี

Small Success

ร้อยละ 15

6. One Day Surgery

ร้อยละ 44.12

เป้าปี



ตัวชี้วัดที่ 50. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
(ทั้งที่ ER และ Admit) 

เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 1.49

7. 
ECS 

ที่มา : เขตสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่  10 ก.ค. 2561

น้อยกว่า ร้อยละ 12



ตัวชี้วัดที่ 51. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด รายใหม่ (TB) 

เป้าหมายปี

Small Success

มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 
85

8. TB 

ร้อยละ 48.00



ตัวชี้วัดที่ 53. จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด (Herbal City)

เป้าหมายปี

ผลงาน

12 เขตสุขภาพ (13 จังหวัด)

9. Herbal City

จังหวัดส่วนขยาย คือ จังหวัดสงขลา
1. มีกลุ่มผู้ปลูกที่เข้ารว่มโครงการในการพัฒนาพืน้ท่ีปลูกให้ผ่านมาตฐานตามเกณฑ์ GAP
2. ก าหนดให้โรงพยาบาลสิงหนครเปน็เปา้หมายหลัก เป็นสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้กับหน่วยบริการ
สาธารณสุขในจังหวัดสงขลา โดยอยูใ่นขั้นพัฒนาสถานที่ผลิต เพื่อพร้อมสู่การประเมินมาตรฐาน
3. ผู้ป่วยนอกได้รบับริการด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 28.06
4. มูลค่าของการใช้สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ร้อยละ 19.62

ที่มา : เขตสุขภาพ ข้อมูล ณ วันที่  10 ก.ค. 2561



ผลงาน

เป้าหมายปี

ตัวชี้วัดที่ 57. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85

10. Happy Moph

ร้อยละ 97.19



ตัวชี้วัดที่ 63. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ ในสังกัด  สป.สธ.

เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 60 ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ระดับ 5
ร้อยละ 20 ของส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ ระดับ 5

11. PMQA

สสจ. 

สสอ. 
ร้อยละ 100 ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ระดับ 5
ร้อยละ 83.12 ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ ระดับ 5



ผลงานH
A

ตัวชี้วัดที่ 64. ร้อยละของโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  ขั้น 3 12. 
HA 

เป้าหมายปี

ร้อยละ 100 ของ รพศ. รพท. รพ. สังกัด
กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
ร้อยละ 80 ของ รพช.

รพศ., รพท,

รพช.

ร้อยละ 100 ของ รพศ. รพท. รพ. สังกัด
กรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรม
สุขภาพจิต
ร้อยละ 89.86 ของ รพช.



ตัวชี้วัดที่ 65. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

เป้าหมายปี

ผลงาน

ร้อยละ 25

13. รพ.สต. ตดิดาว

ร้อยละ 39.41

เป้าปี 



ตัวชี้วัดที่ 72. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทิางการเงิน 

เป้าหมายปี

ผลงาน

ไม่เกิน ร้อยละ 6

14. การเงนิการคลัง

ร้อยละ 1.28

เป้าปี



นราธิว
าส ตรงั ยะลา สตูล ปัตตา

นี พทัลุง สงขล
า



คุณภาพข้อมูลสุขภาพ 43 แฟ้ม



สรุปการส่งข้อมูลของหน่วยบริการเขตสุขภาพที่ 
12

ที่มา : http://hdcservice.moph.go.th ประมวลผล ณ วันที่ 14 ก.ย.61

เขต12: ส่งครบทุกแห่ง (100%)

จังหวัด
หน่วยบริการสังกัด สป. ส่งข้อมูล ผลงาน

(แห่ง) (แห่ง) (ร้อยละ)
สงขลา 225 225 100

สตูล 66 66 100

ตรัง 139 139 100

พัทลุง 145 145 100

ปัตตานี 154 154 100

ยะลา 100 100 100

นราธิวาส 131 131 100

เขต 12 960 960 100

http://hdcservice.moph.go.th/


http://mis.rh12.moph.go.th

http://mis.rh12.moph.go.th/


ระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม(SIS,QC RH12)

คณุภาพข้อมลูของเขต
99.75%99.75%



ระบบรายงานตัวช้ีวดั QOF ปี 2562

คณุภาพข้อมลูของเขต
99.75%99.75%



ระบบข้อมูลพืน้ฐานเขตสุขภาพที่ 12



ระบบข้อมูลพืน้ฐานเขตสุขภาพที่ 12



พัฒนาระบบ เฝ้าระวังภาวะเสียงในหญิงต้ังครรภ์ ร่วมกบั สมาคมโรคระบาด และศูนย์เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข





พฒันาความรู้บุคลากร





อบรมเชิงปฏิบัติการ การพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) ด้วย AngularJS และ leaflat



HAIT




